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Republicii 
Nicolae 

împreună

ANUL XXXII.

SERIA II,

cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
o vizită oficială in Turcia, la 
invitația președintelui Republj-

Președintele 
Socialiste România. 
Ceaușescu, va face,

cii Turcia. Fahri S. Koruturk. 
șl a doamnei Emel Koruturk, in 
perioada 22—25 iunie 1976.

Proletari din toate tarile, uniți-vă I

CU CE REZULTATE VEȚI ÎNCHEIA
PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI ?

CERTITUDINI CONFIRMATE

)

Secvență de campanie

TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-STIINȚIFICE

CÂMP A NI A A GRI CO L A

DE-
căile. sens

DE FAPTELE UTECIȘTILOR
• ORGANIZAREA PRODUCȚIEI ÎN FLUX TEHNOLOGIC - PREMISA PRODUCTIVITĂȚII OPTIME • PESTE 
2 000 DETINERI LA UN CURS INTENSIV DE ÎNSUȘIRE A NOILOR TEHNOLOGII • INTlRZIEREA DE 
LA MONTAJ A FOST RECUPERATĂ CU SPRIJINUL TINERILOR DIN TOATE SECȚIILE UZINEI • DIN 
LA MONIAJ A WB)LANTUL LA Z| . depășiri SUBSTANȚIALE LA TOȚI INDICATORII

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Initiative si realizări
J J

• PRIX APLICAREA INI
ȚIATIVELOR „Zile și săp- 
tămini record în producție". 
„Să lucrăm o zi pe lună cu 
materii prime și materiale 
economisite". „Fruntașul săp- 
tăminii", „Registrul econo
miilor* etc., la întreprinde
rea de confecții din Oradea, 
județul Bihor, tinerii au rea
lizat. de la începutul anului 
și pină in prezent, o pro
ducție suplimentară in va
loare de peste 3 milioane lei. 
în cadrul acelorași inițiati
ve. cei aproximativ 1800 de 
tineri de la întreprinderile 
de incălțăminte „Solidarita
tea" și „Arta", din același 
oraș, au reușit să economi
sească. in primele cinci luni 
ale anului, materii prime in 
valoare de 1.4 milioane lei. 
(Sabin Ganea).

• CU SUCCESE DEOSE
BITE SE MlXDRESC și ti
nerii de la IJ.I.L. — Focșani 
(organizația nr. 4 — metal), 
care au realizat peste plan 
intr-o singură lună 200 se
turi de suporți și scări cabină 
tractor. Colegii lor din orga
nizația U.T.C. nr. 12 — 
lemn, au adăugat la palma
resul acestor bune rezultate 
încă unul la fel de repre
zentativ : executarea, in a- 
fara sarcinilor de plan, a 15 
bucăți recamiere. (Constan
tin Croitoru).

• IX SCOPUL FOLOSIRII 
CIT MAI JUDICIOASE a 
fondului de timp și economi
sirii de materii prime și 
materiale, cei peste 200 de 
tineri 
de la 
duri 
naval

din organizațiile U.T.C. 
întreprinderea de po- 
din beton, Șantierul 

Steagul roșu'

DUMITRU DUCA
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ISTORIA, ARTA
Comorile regelui

Decebal
Ion Horațiu Crișan

un po- 
la piei- 
fiecare, 

în 
cu

Comunistul - modelul la care ne raportăm.

ultime 
Ra- 

lucid 
biografic

stabilind dacă 
t s-a situat in 
al solicitărilor

Fiecare își povestește altfel 
viața. Unii lunecă peste ani a- 
jutindu-se de ei doar pentru fi
xarea unor momente de biogra
fie personală, alții narează cu 
plăcere orice, incapabili să dis
tingă faptul cu semnificație de 
amănunt, alții însă iși bizuie pe 
timp devenirea, justificind-o. 
argumentind-o, judecind-o după 
felul în care a 
știut sâ răs- r-~~' 
pundă unor im
perative ale 
sale. Ion Nen
ciu aparține a- 
cestei 
categorii, 
portează 
actul ' ’ _ 
la momentul în 
care s-a petre
cut el. spune in- 
tii ce era esen
țial pentru mo
mentul acela, 
apoi confruntă, 
ceea ce a făcut 
planul exact : 
timpului respectiv.

„In 1949 aveam 14 ani și eram 
elev la Centrul școlar profesio
nal din Buzău". Ion Nenciu. 
primul din cei cinci feciori ai 
unui țăran sărac din comuna 
Pogoanele, a fost întiiul utecist 
al școlii. în anul acela organi
zația de tineret de acolo avea 
doar patru membri, un an mai 
tîrziu. 200. „Cel mai important 
lucru atunci era să demonstrăm 
prin tot ceea ce făceam că jus
tificăm încrederea politică ce ni 
se acordase. Eram premiantul 
clasei, dar nu numai la învăță
tură se rezuma argumentația de 
care vorbesc. Prima mea sar
cină pe linie de organizație a 
fost , să construiesc, împreună cu 
ceilalți elevi ai școlii, un grup 
sanitar. Pare un lucru mărunt, 
pentru noi era însă mai mult 
decît necesar, iar faptul că in 
citeva luni am reușit să îl 
facem a dat o replică mai con- 

Giurgiu au lansat inițiativa 
..Minutul — milimetrul — 
parametrul". Bilanțul rezul
tatelor acesteia pe ultimele 
două luni consemnează eco
nomii in valoare de 25 000 lei. 
(Ion Dragomir).

• TINERII DLX „SCHIM
BUL UTECIST" al secției 
„Tableta" din cadrul între
prinderii de medicamente — 
București, au realizat anul 
acesta, in afara orelor de 
program, o producție supli
mentară de aproape 5 500 000 
lei. (Toma Slănoi

• ACȚIONlND SUB 
VIZA : „Pe toate 
interzis risipei", tinerii de la 
Șantierul naval Galați ra
portează zilnir importante 
cantități de materii prime e- 
conomisite. Cei din secția 
mecanică, de pildă, au înscris 
in contul economiilor, pe 
primele 5 luni ale anului. 15 
tone uleiuri. Printre fruntașii 
acestei acțiuni se numără ti
nerii mecanici Nicu Con
stantin. Ion Donea. Toader 
Bocâneț. Ion Burghiu și 
Meluță Gurău. Ca urmare a 
unei permanente preocupări 
in trasarea rațională a piese
lor. tinerii din atelierul de 
confecționat materiale pen
tru asamblarea secțiilor și 
bloc secțiilor, au economisit 
7 tone de metal. Cu rezulta
te și mai bune din acest 
punct de vedere se prezintă 
tinerii din atelierul de lă- 
cătușerie : 10 tone de ma
terii prime metalice econo
misite. Pe primele locuri în 
întrecere se află Ion Nicu, 
Marin Andone, Ion Bulgaru, 
Ion Olaru, Gigei Iorga, E- 
nache Daraban. (Vasile Ca- 
burgan).

vingătoare decît orice riposte 
verbale neîncrederii aproape 
generale cu care fusese privită 
acțiunea noastră".

Au trecut . de atunci aproape 
30 de ani. Din acea primă în- 
tilnire cu răspunderea, cu felul 
în care se onorează ea, comu
nistul Ion Nenciu a luat cu 
învățătura demonstrației 

sine 
prin

LUPTA CU UN
IMPOSIBIL"

NUMIT COMODITATE
știința răspunsului prac- 
replicii active la îndoială 

Confruntările

fapte, 
tic. a 
sau neîncredere, 
au devenit mai exigente, bătă
liile cărora a trebuit să le facă 
față — uneori dramatice...

...Anul trecut, intreprinderea 
începea fabricarea unui nou tip 
de autobuz cu un import foarte 
mare de piese și subansambluri. 
„Nu se poate face altfel" se în
căpățânau să susțină proiectan- 
ții, „am redus cit s-a putut" ri
dicau din umeri chiar cei ce 
coordonau procesul de farbica- 
ție.

Comunistul Ion Nenciu, secre
tarul organizației de partid 
a intreprinderii 
a început atunci 
dirjită cu un _
care însemna, de fapt, 
meditate la unii, lipsă de în
credere la alții, rutină. A so
licitat maiștri cu experiență, 
ingineri pasionați de cercetare, 
muncitori pricepuți. Au început 
să prindă contur proiecte, să 
apară idei, sugestii de adaptare

de
„Autobuzul", 

lupta in- 
„imposibil" 

co-

Fiecare comandă. fiecare zi 
de muncă reprezintă pentru co
lectivul întreprinderii de pompe 
din Capitală o urgență, o probă 
a măiestriei profesionale, a răs
punderii muncitorești.

Exigentele sarcini ce ne revin 
în acest an. ne informează to
varășul Neagu Constantin, se
cretarul comitetului de partid, 
au impus revizuirea organiză
rii producției și a muncii, 
intensificarea cercetării pro
prii. intărirea disciplinei, con
tinua perfecționare profesio
nală a cadrelor, valorificarea cu 
maximă răspundere a materii
lor prime, materialelor, energiei 
și combustibilului. Printre pri
mele măsuri intreprinse : orga
nizarea in flux tehnologic a ac
tivității in secțiile prelucrări 
mecanice și montaj, astfel ca 
operațiunile să se succeadă în 
ordinea firească, să se elimine 
complet „timpii morți“ in care 
intrau deseori utilajele, după 
vechea organizare.

— A fost o treabă destul de 
complicată, ne explică secretarul 
comitetului de partid, totul tre
buia făcut fără oprirea produc
ției, trebuiau mutate de la locu-

a unor tehnologii. Uneori uni
tățile specializate 
plice propunerile 
colectivul uzinei, 
acuză ba lipsa de materiale, ba 
imposibilități de ordin tehnic. 
Secretarul de partid apelează 
atunci la întreprinderi mai 
mici, din București și din țară, 
demonstrează, cu piesa sau sub- 

ansamblul rea- 
lizat acolo că se 
pot, că trebuie 
să se găsească 
metode pentru 
introducerea in 
fabricație cu
rentă a repere
lor respective. 
Oamenii fabri- 

rămas 
mașină

refuză să a- 
avansate de 
tergiversează,

cii au 
lingă 
sau la masa de 
lucru atit cit a 
fost nevoie, au 
înțeles, să își 

măsoare timpul după cea
sul necesității, al trebuinței 
fierbinți, al contribuției utile.
I-a adus la această înțe
legere, prin exemplul și încre
derea sa, omul care a știut să 
răspundă scepticismului și sufi
cienței cu un optimism lucid, 
bizuit pe cunoașterea exactă a 
resurselor de inventivitate și e- 
nergie ale lor. ale celor care al
cătuiesc colectivul întreprinde
rii. Intr-un an, importul s-a re
dus cu 400 de piese, repere și 
subansambluri.

Este firească această . neîmpă- 
care cu soluția comodă, trata
rea severă, aspră chiar a opi
niei de circumstanță, a efortu
lui de joasă rezistență. Cu con
diția — subliniază Ion Nenciu 
— „ca acest tratament să ți-1 a- 
plici mai 
niciodată

îniîi ție. Nu am cerut 
unui om un lucru pe

SOFIA SCORȚARU-PAUN
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rile lor zeci de mașini și insta
lații și reamplasate după noua 
schemă a fluxului tehnologic. 
Demontarea și remontarea uti
lajelor s-a făcut mai ales noap
tea și in zilele de duminică și 
pentru aceasta aveam nevoie 
de multe brațe de muncă. Ute- 
ciștii din toate secțiile și in pri
mul rind cei de la prelucrări si 
montaj au răspuns cu solicitudi
ne acestei sarcini, au efectuat 
în decursul unui an de zile, cit 
a durat organizarea secțiilor 
respective, mii de ore-om 
muncă patriotică.

— Care sint rezultatele 
crete ?

— A crescut cu 25—30 Ia 
productivitatea muncii, s-au re
dus la minimum rebuturile, a 
crescut răspunderea și s-a în
tărit disciplina Ia fiecare loc de 
muncă, pentru că totul merge 
ca pe bandă, există o mai mare 
interdependență intre oameni și 
operațiuni, năimitele sint folo
site integral.

Colectivul de organizare știin-

de

con-

sută

ROMULUS LAL

Ridicarea produselor la noi 
cote calitative este una din 
preocupările cotidiene ale 
tinerilor de la Întreprinderea 

de strunguri Arad.

Foto : O. PLEC AN

EDUCAȚIA
9

de 
di- 
is- 

este

Lipsit de istorie, 
por ar fi condamnat 
re, de aceea pentru 
ca și pentru societate 
ansamblul ei. dialogul
istoria reprezintă o necesi
tate imperioasă. Acest dia- 
!og este, desigur, multilate
ral, căci contactul nostru 
eu istoria nu-1 asigură nu
mai cartea de specialitate 
ori cartea și articolul 
popularizare, de largă 
fuzare a cunoștințelor 
lorice, ci acest contact
asigurat și prin intermediul 
literaturii de ficțiune și al 
artei. Scriitorilor și artiști
lor le revine un rol de 
frunte în difuzarea și răs- 
pindirea tezaurului istoric 
al națiunii in opere va
loroase. de o inaltă calita
te artistică. Așa cum a re
ieșit cu claritate din lucrările 
Congresului educației poli
tice și al culturii socialiste, 
din Expunerea secretarului 
general al partidului, 
formarea omului nou 
bazăm și pe

in 
ne 

cunoașterea 
activă a tradițiilor de mun
că și luptă ale poporului, 
pe minunatele virtuți forma-

(Continuare în pag. a III-a)
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1N CITEVA ZILE, 
TOATE

PREGĂTIRILE
PENTRU SECERIȘ 

ÎNCHEIATE
*r..._ • -• «vS.t.

• MĂSURILE STABILITE ȘI-AU GĂSIT CONCRE
TIZAREA ÎN REZULTATE IMEDIATE Șl EFICIENTE
• Șl... SPECIALIȘTII LUCREAZĂ ÎN SCHIMBURI 
PERMANENTE ® REZULTATELE LA ZI - CERTITU
DINEA ÎNCHEIERII LUCRĂRILOR PREGĂTITOARE 
PENTRU CAMPANIA DE VARĂ ÎN URMĂTOARE

LE TREI, PATRU ZILE.

te și călite in focul luptelor 
pentru mariic idealuri de 
dreptate socială și eliberare 
națională. Acestea constituie 
o latură indispensabilă a e- 
ducației tineretului de azi, 
iar creațiile inspirate din a- 
semenea fapte și eroi ai is-

de Dan Berindei

se

re- 
fe- 

și
om, 
ele

toriei joacă un rol impor
tant. Publicul lor este 
cu mult mai mare decit 
cel căruia se adresează 
îndeobște istoricul <le pro
fesie și instrumentele prin 
intermediul cărora ei 
transmit către societate 
nomenele istorice sint 
ele mai apropiate de 
mai accesibile acestuia, 
adresindu-se minții dar și 
inimii, sensibilității umane. 
Penetrabilitatea actului ar
tistic este neîndoielnic mult 

mai mare decit cea a actu
lui științific. De aci decurge 
insă și o inaltă responsabili
tate. O operă de artă in do
meniul picturii sau sculptu
rii, un roman istoric, un 
film istoric și, neîndoielnic, o 
operă muzicală evocînd un 
moment al trecutului sau o 
personalitate istorică nu tre
buie sâ deruteze, să creeze 
false imagini, să deformeze 
realitatea trecutului ci, dim
potrivă, s-o retransmită in 
dimensiunile ei plenare, sen
sibile, să ducă mai departe, 
prin intermediul interpretă
rii artistice a fenomenului 
istoric, o reconstituire, fără 
insă a-i da alte dimensiuni 
și alte aspecte, fie ele cit 
de atrăgătoare. Sensibilita
tea publicului face ca actul 
artistic să i se transmită cu 
vigoare, ca impresiile pe 
care artistul i le transmite 
să rămină profund încrusta
te in conștiința sa, să-l facă 
să „vadă" fenomenul istoric 
în viziunea pe care i-a su
gerat-o actul artistic. De aci 
decurge și primejdia dena- 

(Continuare în pag. a Il-a)

tovarășul

..Plecind
care

în urma ședinței de lucru, 
ținută recent la Craiova de că
tre Centrala de mecanizare a 
agriculturii, unde s-a analizat 
stadiul pregătirilor mașinilor a- 
gricole ce in curind vor incepe 
campania de seceriș, județul 
Olt a fost citat cu restanțe 
mai mari la capitolul amintit. în 
urma analizelor intreprinse, or
ganele agricole județene au luat 
o serie de măsuri menite să 
contribuie la impulsionarea rit
mului lucrărilor de revizii, re
parații și recepții la combine, 
prese de balotat paie, remorci 
și tractoare. Despre citeva din
tre ele ne-a vorbit ”, ‘
Gheorghe Mustățea, directorul 
Trustului S.M.A. Olt. 
de la principalele cauze 
au generat rămînerile în urmă, 
am recurs la mișcări de meca
nici și mecanizatori de la sec
ții care au terminat reparația 
combinelor la secții unde mai 
sint de efectuat asemenea lu
crări. De asemenea, am stabi
lit oameni care să meargă la 
diferiți furnizori pentru a pro
cura piesele de schimb nece
sare. comisiile care vor face 
recepția și suprarecepția și o 
serie de alte măsuri organizato
rice la nivelul S.M.A. și secții
lor care, cu siguranță, vor face 
ca pregătirile în vederea înce
perii secerișului să fie înche
iate in maximum cinci zile."

Iată cum stau lucrurle la pu
țin timp după ce au fost între
prinse aceste măsuri. Douăzeci 
și patru S.M.A.. din cele 34 cite

Istoricul roman Dio Cassius 
este cel care ne-a transmis o 
mulțime de informații deosebit 
de prețioase cu privire la răz
boaiele de cucerire a Daciei, 
deși opera sa „Istoria romană" 
a fost scrisă la peste un veac 
după desfășurarea celor două 
războaie care au dus la tran
sformarea unei părți din Dacia 
in provincie romană.

Povestind cel de-al doilea 
război din 105—106 Dio Cassius 
ne spune: „Cînd a văzut De
cebal că scaunul lui de domnie 
și toată țara sint în miinile 
dușmanului, că el însuși este în 
primejdie să fie luat prizonier 
își curmă zilele. Capul său fu 
dus la Roma. în felul acesta 
Dacia ajunse sub ascultarea ro
manilor și Traian stabili în ea 
orașe de coloniști. Fură desco
perite și comorile lui Decebal. 
deși se aflau ascunse sub rîul 
Sargetia, din apropierea capi
talei sale. Căci (Decebal) abă- 

DRUMUL INIȚIATIVELOR, 
DE LA PROIECT LA REALIZARE

• UN IMPERATIV AL PRACTICII DE VARĂ: 
In atelierele școlare, in întreprinderi, 
pe șantiere—fiecărui elev, un loc de muncă 
concret în producție

« DIN POȘTA ZILEI
IN PAGINA A 3-A

județul Olt, au încheiat 
toate pregătirile. Dintre aceste 
unități pot fi amintite : S.M.A. 
din Radomirești, Movileni. Ru- 
sănești. Corabia. Caracal. Și in 
celelalte S.M.A. in aceste zile 
se acționează intens pentru a 
pune la punct întreaga gamă de 
mașini. Citeva exemple. La 
S.M.A. Găneasa. mecanizatorii 
Valentin Corcău. Gheorghe 
Micoiu. Ion Ratmache. Constan
tin Dincă fac ultimele pregătiri 
înaintea suprarecepției. Utecis- 
tul Vasile Hanca. un tinăr des
toinic. priceput care a terminat 
primul reparația combinei pe 
care lucrează de doi ani și va 
lucra și in acest an. a fost che
mat de la secția S.M.A. Soți
oara la S.M.A. Găneasa pentru 
a da o mină de ajutor. De alt
fel și aici, după spusele tova
rășului Constantin Stăncplescu, 
inginerul-șef al unității, „în cel 
mult două zile, cele 28 combine 
C12, 14 prese de balotat, 24 
remorci și 119 tractoare voi; fi 
gata de start". Și la S.M.A. Vi
șina. cea măi mare unitate de 
acest fel din județ, ce efectu
ează lucrările mecanice pe mai 
bine de 18 000 hectare, pregăti
rile in vederea campaniei se ,a- 
propie de șfirșit. Aici, ca de 
altfel în toate S.M.A., se urmă
rește și efectuarea lucrărilor la 
timp, dar și calitatea acestora. 
Prezența inginerului Ion Flo- 

tuse rîul cu ajutorul unor pri
zonieri și săpase acolo o groa
pă. Puse in ea o mulțime de 
argint și de aur. precum și alte 
lucruri prețioase — mai ales 
dintre cele care suportau ume
zeala — așezase peste ele pie
tre și îngrămădise pămînt, iar 
după aceea aduse' rîul din nou 
in albia lui. Tot cu oamenii 
aceia (Decebal) pusese în sigu
ranță, în niște peșteri, veșmin
te și alte lucruri la fel. După 
ce făcu toate acestea, îi măce
lări, ca să nu dea nimic pe 
față. Dar Bicilis, un tovarăș al 
său, care cunoștea cele întim- 
plate, fu luat prizonier și dădu 
în vileag toate acestea".

Dacă ar fi să-i dăm crezare 
lui Dio Cassius atunci am avea 
explicat felul in care romanii 
au ajuhs în posesia comorilor 
ultimului dintre regii daci. Nu
mai că cele relatate de către
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ORGANIZAȚIA U T. C
„TROFEUL CALITĂȚII" 

MARIN ENE,
secretarul comitetului U.T.C. 
al Combinatului de prelucrare 

a lemnului din Pitești
Am pornit de ta ideea, subli

niată .de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvintarea rostită 
la deschiderea forumului tine
retului comunist, că cincinalul 
actual este, înainte de toate, un 
cincinal al calității. Astfel a a- 
părut „Trofeul calității" — care 
stă ta baza întrecerii dintre 
toate organizațiile U.T.C. ale 
combinatului. Trofeul va fi a- 
cordat lunar acelei organizații 
U.T.C. care obține cele mai 
bune rezultate in producție, cit 
și in celelalte activități. Avem 
întocmit un regulament •precis, 
cu obiective concrete și care 
ajută ta desemnarea „campioa
nei". Vreau sâ amintesc și un 
alt amănunt : numele organiza
ției U.T.C. ciștigătoare din fie
care lună va fi incrustat ta 
1 a cupei. Trofeul este trans
misibil și. in final, va reveni or
ganizației care l-a deținut cel 
mai mult timp. Regulamentul 
de care vă vorbeam mai sus, 
prin felul în care a fost gindit, 
prin obiectivele pe care le con
ține, vine direct în sprijinul în
trecerii „Tineretul — factor ac
tiv In realizarea cincinalului 
revoluției tehnico-științifice", și, 
mai ales, vizează calitatea — 
deziderat înțeles in dublu sens: 
calitatea activității de fiecare zi 
a tinerilor (adică o comportare 
ireproșabilă. în concordanță cu 
normele codului muncii și vieții 
comuniștilor) și calitatea pro
duselor pe care tinerii le exe
cută. produse care, in majorita
te, sint destinate exportului.

„UTECISTUL - MODEL 
DE CORECTITUDINE Șl 

DISCIPLINĂ LA 
LOCUL DE MUNCA"
VIORICA CIOBANU, 
secretara comitetului U.T.C. 
al întreprinderii de tricotaje 

„Zimbrul" din Suceava
Lansind această inițiativă, am 

elaborat și un regulament ale 
cărui principale criterii sint : 
reducerea absențelor nemotiva
te, creșterea procentului de ca
litate, îngrijirea și exploatarea 
la parametri maximi a utilaje
lor din dotarea întreprinderii, 
gospodărirea locului de muncă. 
Acest regulament a fost prelu
crat in toate organizațiile, a 
fost popularizat prin afișe și 
prin stația de radioamplificare. 
Inițiativa a intrat in aplicare 
imediat după Congres. La fine
le anului trecut am procedat ta 
o primă analiză a rezultatelor. 
Iată ce am constatat: procentul 
de calitate a crescut de la 82 
ta sută la 89 1a sută. De la 145 
absenți nemotivați in medie lu
nară în momentul declanșării 
inițiativei, am ajuns la 85 (o 
cifră totuși încă foarte mare !), 
iar în luna februarie cind am 
făcut o a doua analiză a rezul
tatelor numărul absenților ne
motivați ajunsese ta 45. Analize-

le periodice ale îndeplinirii, ini
țiativei la care m-am referit se 
realizează pe baza controalelor 
pe care, săptăminal, le face 
prin toate secțiile, comisia 
U.T.C. constituită in acest scop. 
Comisia ește condusă de respon-

peste 180 strungari și frezori) și 
faza finală, in care primii zece 
clasați au fest supuși la 
pro-be .dificile. A ciștigat Gheor- 
ghe Macovei (un ciștigător de 
necontestat, el fiind deținătorul 
locului trei la concursul repu
blican ..Strungul de aur"), dar 
adevărații ciștigători au fost cei 
180 de participant! care, in tim
pul . întrecerii, . au învățat și

discuție cazurile respective. Ini
țiativa la care mă refer a iz- 
vorit.-.-din ■ dccumentel'e Congre
sului al X-lea al U.T.C., in care 
se specifică ca o necesitate de 
primă importanță faptul că or
ganizațiile U.T.C. din școli tre
buie să acționeze prin ferme și 
metode diversificate pentru creș
terea nivelului de pregătire al 
elevilor, pentru intărirea stării 
disciplinare. Noi ne-am gindit

I

Drumul inițiativelor, 
de la proiect la realizare

sabilul cu activitatea profesio
nală din comitetul U.T.C. și are 
în componența sa uteciștl frun
tași. Comisia acordă un punctaj 
pe organizații ca urmare a celor 
constatate. Se iau in considera
ție absențele nemotivate, aba
terile de la calitate, iar la fi
nele lunii se întocmește un 
clasament.

Organizația U.T.C. ciștigătoare 
primește felicitări, este popu
larizată la gazeta de perete și 
la stația de radioamplificare. 
Inițiativa noastră s-a dovedit 
eficace, s-au obținut rezultate 
bune.

s-au străduit să nu mai facă e- 
rori de măsurare. Trebuie sâ 
vă spun că, acum, numărul re
buturilor a scăzut simțitor.

„CONSILIUL ONOAREI 
Șl DEMNITĂȚII 

UTECISTE"

„ECHIPELE
DE INTERVENȚIE 

ALE TINERETULUI" 
ÎN ACȚIUNE I

ELENA CÎRCIU,
secretara comitetului U.T.C. 

al Liceului alimentar 
din Suceava

„Consiliul onoarei și demnită
ții uteciste" este o „instanță" a 
elevilor (consiliul este compus 
din 70 de membri, reprezentanți 
ai celor citeva sute de elevi din 
liceu) care, ori de cite ori se 
ivesc abateri grave de la dis
ciplină sau apar cazuri de e- 
levi cu rezultate slabe ta învă
țătură, se întrunește și pune in

că înființarea acestui consiliu, 
alături de alte forme. poate 
contribui ta îndeplinirea hotâ- 
ririlor forumului tineretului. A- 
baterile de 1a disciplină șint 
destul de puține fn liceul nos1 
tru. ..Consiliul onoarei și dem
nității uteciste" s-a întrunit 
pină in prezent de două ori și. 
în ambele cazuri, elevii discu
tați au înțeles să-și schimbe 
atitudinea.

„RAIONUL MODEL 
AL TINERETULUI" 

DIN GALERIA NR. 37
MIHAI CHIRIBUCÂ. 

secretarul comitetului U.T.C. 
al Exploatării m:niert 

..Leșul Ursului"
Minerii de ta Leșul UrsuhE 

au tradiții bogate in ceea ce

privește îndeplinirea cu succes 
a angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă. Organiza
ția noastră revoluționară de ti
neret a conceput un "angaja
ment propriu, cu obiective pre
cis . Realizarea lor necesită e- 
forturi suplimentare din partea 
fiecărui tinăr. precum și o vie 
și temeinică intervenție a or
ganelor și organizațiilor U.T.C. 
In răspunsul meu 1a anchetă 
am să insist asupra unui punct 
din angajamentul nostru și a- 
nume asupra celui privitor la 
crearea ..raionului model al ti
neretului”. Aici, ta Leșul Ursu- 
lui au existat mai multe „bri
găzi ale tineretului". Formarea 
lor nu a creat cine știe ce greu
tăți deoarece majoritatea mi
nerilor exploatării sint tineri. 
Aceste brigăzi s-au impus, a- 
cum cițiva ani. prin rezultatele 
lor deosebite in producție. Pe 
urmă, au fost cam neglijata, 
unele s-au dezmembrat și așa 
mai departe. Ne-am gindit să 
le activizăm și in bună măsură 
am reușit. Intr-o ședință de 
comitet am discutat și un pro
iect mai îndrăzneț : crearea
unui „raion model al tineretu
lui" in care vor -lucra tineri 
pină la -virsta de 30 ani. în pre
zent sint intr-un stadiu destul de 
Înaintat lucrările pregătitoare 
pentru deschiderea a noi fron
turi de lucru. Am ales locul in 
care va acționa ..raionul tine
retului" : galeria 37. Aici vor 
munci peste 200 tineri, o orga
nizație U.T.C.. o mare familie, 
un colectiv ale cărui principale 
preocupări vor fi recordurile in 
producție, o disciplină fermă, o 
curățenie exempiară și altele.

Anchetă realizată de 
TEODOR POGOCEANU

Anca Voi cu
te adaugă o

reducerea 
folosință a 
sau aflate 
astfel o zi

GHEORGHE ANDRIAN, 
secretarul comitetului U.T.C. 
al întreprinderii de utilaje 

și piese de schimb din Suceava
..Echipele de intervenție ale ti

neretului". sint formate din 5—6 
tineri dintre cei mai buni. care, 
după program, in unele zile, lu
crează 2—3 ore la repararea 
utilajelor defecte și la executa
rea unor revizii. Prin această 
inițiativă urmărim 
timpului de dare in 
unor utilaje defecte 
în revizie. Se ciștigă
sau două in plus de produc
ție. In luna trecută, de exem
plu, am avut un ciștig de pes
te 280 ore Inițiativa a pornit 
din organizația 
„lăcătușerie" și 
a fost adoptată 
țiile U.T.C. de 
sector cald" 
Paralel cu inițiativa la 
m-am referit mai sus 
preocupat de eliminarea 
mai vechi neajuns : rebuturile. 
Am constatat câ mulți 
tinerii strungari și frezori 
știu să 
De aici 
Ni s-a 
situație 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice. Ne-am gindit să gă
sim o formă atractivă și eficace 
prin care să eliminăm neajun
sul amintit. Așa a apărut con
cursul „Cel mai bun măsură
tor" cu două faze : faza de 
masă (la care au participat

U.T.C. de la 
pînâ in prezent 
și de organiza- 
Ia „întreținere 

și ..turnătorie", 
care 

ne-am 
unui

dintre 
nu 

măsoare corect piesele, 
și o serie de rebuturi, 
părut anormală această 
acum, in primul al an

• rit cadrul ciclului .'.Per
sonalități arădene care au 
luptat pentru libertate națio
nali și socială". Comitetul 
județean Arad al U.T.C a 
orgenizat. cu participarea a 
299 de tineri, evocarea per- 
sonabtiții lut Alexandru Ca- 
rra. fost profesor a’ Liceului 
pedagogic din Arad. Evoca
rea a fost urmată de n mi- 
croreeital de poezie șt cin- 
tece patriotice tustisut de 
corul liceului pedagogic (Ru
se' -. Oprutl • In cadrul ini
țiativei „Unități deservite de 
tineret", organ-rațiile U.T.C. 
din I.CS.IM. Vastul au pre
luat in întregime două m.s- 
gaxine care se adaugă celor 
6 raioane ale magazinului 
central deservite de tineri. 
(Toader Socola) • In toate 
orgenizațiile U.T.C din uni
tățile economice ale județu
lui Cluj se desfășoară Usci- 
țiile rndiridua’e eu tinerii in 
vederea aemnării anga-amen- 
tulăi tolemn. IGheorghe Po
pescu) • Pe Stcăio---! 1 Ma: 
din mitntciptul Drobeta Tsrr- 
nu Severin a avut loc în
chiderea anutus sportiv șt de 

a merilor pertșm 
pctrieL^Ca arest 
mm-rm-ncte d-p- 
centre frntașe te

iip-

ka

Cn

pescu-Golgoț i u. 
iețsu. la care 
nc-.â ple'adă de talente lite
rare : Codina Săvulescu. Li

ana Spâtaru. Constanța Pă- 
duraru. lulia Stoica, Gheor- 
ohe Rogojinaru. Cristina 
Cui etc. Ilustrația volumu- 
ut aparține elevei Diana 

Crpleanu. (Ileana Podolea- 
nuj • Un cenaclu al educa- 
: ei poiit.ee. a ta ar putea fi 
num.t cenaclul Excelsior" 
orgax.'za: din inițiativa Co- 
st.-tetuhn orășenesc Slatina 
al U T C. Astfel, cea mai re- 
eenti manifestare a cenaclu
lui la care au participat peste 
3W de tineri dtn întreprin
derile și școlile orașului s-a 
axat pe » tematică educativi 
roaze'exă ce a cupnm o in
formare politică Roraima 
scc.al’s'^ — prezență activă 
la O^i.U". ■■ cadran juri
dic -Respansabihtaiea socia
lă a ttnerrtul»*. nn dialog 
pe teme storice _S!«um — 
axein al mișcăru eomuvsta 
*■ ueuneztorerti din petria

prepărire 
epi-s-e* 
prilej «■ 
petele ie Lim

OMUL FĂRĂ MÎINI
și să trăiască fericit alături de 
aleasa sufletului și, mai ales, a 
buzunarului său.

Ne aflăm in iunie și, de la 
începutul anului, omul nostru 
(al nostru?) a lucrat timp de 
două luni ca „decorator" la un 
teatru. Ca decorator? In reali
tate, căra decorurile, el neavind, 
după cit se pare, nici o califi
care. A lucrat? Nici de faptul 
acesta nu putem fi siguri, pen-

nu? Dar fiți 
de data aceas- CRONICA T.V.

u

ISTORIA, ARTA,
EDUCAȚIA»

«r» 1)

reaHtă- 
râspua- 
de artă
Datena

Ce deviză e înscrisă pe pere
tele camerei in care locuiește 
omul fără miini ? Iat-o : „Ade
vărul trebuie căutat cu inima 
curată și nu trebuie impărtășit 
decit oamenilor buni".

O deviză frumoasă, nu ? Dar 
fiți atenți: omul fără miini min
te de stinge. Nici urmă de 
adevăr.

Care este idealul omului fără 
miini? Ne-o mărturisește sin
gur: „Să-mi văd de treaba mea 
ca fiecare om din Republica 
noastră".

Frumos ideal, 
atenți: minte și
ta. Omul fără miini n-are nici 
o treabă.

Cum răspunde omul fără miini 
la o intrebare privind'modul lui 
de viață? El răspunde așa, folo
sind cu privire la sine pluralul 
majestății: „N-avem salariu ? 
Muncim !“.

Un răspuns firesc, nu? Dar 
fiți atenți: iar minte. N-are nici 
un salariu. Nu muncește nică
ieri.

Omul fără miini are părul 
lung, o înfățișare plăcută, pi
cioare sănătoase, ochi buni, ure
chi perfecte. Cu două săptămini 
în urmă trăia cu o femeie din 
Călărași, care-și lăsase copilul 
acasă — iar copilul nu avea 
parte nici de îngrijirea pe care 
i-ar fi putut-o da tatăl — și îm
părțea, să zicem, dormitorul, cu 
omul fără miini. Cind excelentul 
reporter al emisiunii Reflector 
l-a vizitat pe insul cu „adevă
rul" și cu „inima curată", l-a 
găsit cu o a doua femeie, care 
s-a legitimat — in spiritul „a- 
devărului" — cu acte false. De
sigur, cu prima femeie omul 
fără miini dorise să se insoare. 
Desigur, și cu cea de-a doua fe
meie, omul fără miini dorea tot 
să se insoare. Peste citeva zile, 
cind Ștefan Dimitriu, reporterul, 
a revenit, omul fără miini se 
afla cu o a treia femeie — se 
împliniseră doar două săptămini 
întregi de la plecarea celei din
ții .' Ați ințeles și dumneavoas
tră ce dorea și de data aceasta 
omul fără miini: să se insoare

de Florin Mugur

tru că a fost dat afară pentru 
absențe nemotivate.

Și ajungem astfel la explica
ția infirmității sale. A unei in
firmități pentru care nu-l com
pătimim absolut deloc. Nu în
cercați să dați mina cu el, pen
tru că veți stringe in palmă nu
mai aer înghețat. Nu vă imagi
nați că e in stare să îmbrăți
șeze o femeie, pentru că um
brele unor brațe nu pot îmbră
țișa. Nu, omul fără miini nu a 
suferit nici un accident. Pur și 
simplu nu i-au crescut miinile. 
Știm cu toții din școală că nu
mai datorită muncii labele s-au 
transformat, in decursul 
niilor, in miini omenești, 
el nu muncește. Oamenii 
nu muncesc nu au miini.

întrebat de reporter ce părere 
are despre faptele sale, 
fără miini a răspuns, cu 
rea sa bine simțită de 
analfabet cu pretenții: 
rușine de lucrul ăsta și chiar 
regret de lucrul ăsta".'

Da, adevărul trebuie căutat 
cu inima curată. Nu, adevărul 
nu trebuie împărtășit numai oa
menilor buni. El trebuie îm
părtășit chiar și oamenilor răi 
și imorali și fără conștiință, cum 
este el însuși. Iar adevărul este

mile-
Dar 
care

omul 
vorbi- 
semi- 
„Mi-e

că nu-l credem. Nu-l credem — 
și totuși continuăm să sperăm. 
Pentru că este incă tinăr. Pen
tru că — cine știe cind — poate 
a și muncit cu adevărat. Pen
tru că trăim intr-o societate atit 
de puternică și atit de nobilă, 
incit le oferă chiar și leneșilor, 
aparent incurabili și evident in- 
răiți, o șansă. Nu o mie de șan
se, ci — in asemenea cazuri — 
una singură, uit' a. Șansa de 
a deveni, ducincl .'iată norma
lă, un om intreg. Nu numai cu 
ochi și cu urechi, ci și cu miini. 
Mai este timp să-i crească. Iar 
dacă se va intimplă așa, nu vom 
refuza să-i stringem mina și 
să-i spunem „bună ziua" sau „să 
trăiești". Dar numai atunci. 
Pentru că acum nu avem ce 
mină să stringem.

...Ce loc ocupă oamenii fără 
miini — pentru că eroul emi
siunii Reflector e unul dintre 
cei puțini, dar nu e unicul — 
in existența noastră, in desfășu
rarea firească a celor 24 de ore 
ale unei zile obișnuite? Un loc 
infim, un loc meschin și întu
necos. In frumosul Club T, rea
lizat cu concursul profesorilor, 
studenților și elevilor care com
pun formația de teatru Podul a 
Casei de cultură a studenților 
din București, ne-a fost prezen
tat, după o idee originală și in
tr-o remarcabili interpretare 
actoricească, tabloul viu al unei 
zile de muncă și de odihnă. 24 
de ore din viața unui om care 
are și miini, și minte, a unui 
om care muncește. Deși n-au 
lipsit momentele convenționale, 
care au scăzut forța de convin
gere a emisiunii, talentul auto
rilor și al interpreților a reușit 
să le depășească, să le lase in 
urmă, iar impresia generală a 
fost dintre cele mai plăcute. Să 
fim cinstiți pină la urmă și să 
spunem că din partea Clubului T 
și a talentatei echipe a Podului 
tie-am fi așteptat totuși, la și 
mai mult. Dar să sperăm că in 
curind...

I
I

0 carte sub semnul exclamării

Pe elevii Liceului industrial 
dâ' construcții din Buzău i-am 
întîlhit in aceste zile efectuin- 
du-și orele de instruire practică 
ta' renovarea hotelului „Biicegi", 
unul din cele mai vechi hoteluri 
ale orașului. Contractul cu■ be
neficiarul — în valoare de o ju
mătate milion de lei — prevede 
înlocuirea tîmplărței, parchetu
lui, consolidarea tavanului, zu
grăveli și schimbarea instalației 
de apă și încălzire. Un flux teh_ 
nologic complex care asigură 
front de lucru unor echipe mix
te de elevi de diverse speciali
tăți și din ani de studii diferiți. 
Această practică, intr-adevăr 
in specialitate, va fi continuată 
și pe perioada verii de o parte 
din elevii școlii. Alți 300 de elevi 
(intr-o serie) iși vor desăvirși 
insă pregătirea profesională 
contribuind la inâlțarea noii clă
diri cu care se va extinde școa
la (16 săli de clasă, laboratoare, 
plus o sală de sport). Este un 
mod concret de a transpune in 
fapte ' indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca elevii să 
fie folosiți — mai ales că ei 
sint și constructori — pe șantie
rele de investiții pentru urgen
tarea lucrărilor. Astfel, deși fi
nanțarea se va deschide abia 
ta anul, săpăturile și turnarea 
fundațiilor, zidăria vor fi exe
cutate acum, pe perioada prac
ticii de vară. Aceasta va însem
na, in final, importante econo
mii ce Vor fi alocate construirii 
unor săli destinate manifestări
lor culturale (un amfiteatru cu 
o capacitate de 400 de locuri).

Pentru elevi aceasta mai în
seamnă și asigurarea unui loc 
concret de muncă, o practică a- 
xatâ pe coordonatele viitoarei 
profesii. La celelalte tipuri de 
licee industriale, cum e și firesc, 
practica de vară se desfășoară 
cu precădere în cadrul proprii
lor ateliere școlare și în între
prinderile patronatoare. Atelie
rele școlilor vizitate : Liceul me
talurgic și Liceul mecanic din 
Buzău, sint in cea mai mare 
carte gata de a-i primi pe elevi. 
Au fost curățate și reparate 
mașinile și -utilajele, s-a făcut 
aprovizionarea cu materiale, 
s-au stabilit grupele de elevi 
pe schimburi (se lucrează in 
două schimburi pentru folosirea 
ta maximum a capacității lor), 
se cunosc sarcinile din planul 
de producție pe anul în curs. 
De exemplu, în atelierele Liceu
lui metalurgic. 8 clase de elevi, 
sub supravegherea celor 6 maiș- 

-instructori vor lucra la exe- 
rea comenzilor urgente în- 

meiate cu unitatea patronatoare, 
1- --prinderea de sirmă și pro- 

din sirmă-Buzău. Aceasta 
înseamnă realizarea a cel puțin

330 000 lei din planul anual in 
valoare de un milion lei. și cei 
cu care am discutat, inclusiv e- 
levii. ne-au încredințat că ii vor 
depăși’.

Nu același lucru putem spune 
despre felul cum va decurge

ai

RAID IN JUDEȚELE 
BUZĂU SI VRANCEA

; a

practica elevilor in atelierul 
Grupului școlar I.D.S.M.S.A. din 
Focsani. Cu toate câ cei mai 
mulți dintre elevii școlii vor 
lucra aici, dotarea lor lasă mult 
de dorit, ca și gradul de utili
zare al unor mașini. Din cele 
30 de strunguri existente, doar 
20 sint in stare de funcționare 
și timp pentru repararea lor nu 
mai este. Chiar și cele care 
funcționează, din cauza unor re
petate defecțiuni la ambreiaj, 
remediate acum, nu vor avea 
un timp prea lung de utilizare. 
La fel se intimplă și cu frezele: 
din 12 funcționează doar 9. A- 
ceasta înseamnă că pe fiecare 
mașină vor fi repartizați 2—3 
elevi. Unul va lucra, ceilalți vor 
privi, și toți vor spune probabil 
că aceasta este pregătirea ele
vilor prin muncă, pțentru muncă! 
Referitor Ia practica ce va fi 
efectuată in întreprinderi. de 
asemenea, trebuie să semnalăm 
unele deficiențe manifestate in 
anii anteriori și care tind să se 
perpetueze. Ele sint legate, in 
primul rind. tot de asigurarea 
unui loc concret de muncă, da
torită atit supraîncărcării unită
ții in această perioadă cu elevi 
și studenți. cit și neîncrederii. 
De aceea, merită să semnalăm 
preocuparea celor de la I.S.P.S. 
Buzău și I.D.S.M.S.A. — Foc
șani de a prospecta situația din 
secțiile uzinei, unde au fost re
partizați, și încadrarea lor pe 
mașini, la care să lucreze in 
mod efectiv pentru îndeplinirea . 
sarcinilor de producție. Este 
cazul secției de trefilare de la 
I.S.P.S. Buzău și cel mai special 
al întreprinderii din Focșani. 
Datorită necesităților tot mai 
mari de muncitori cu înaltă ca
lificare. întreprinderea intențio
nează să-i promoveze pe mun
citorii cei mai buni in aseme
nea posturi, locul lor la mașini 
luindu-1 elevii aflati în practică, 
în asemenea condiții competen
ta profesională a celor care-i 
îndrumă pe perioada practicii 
se impune cu o și mai mare a- 
cuitâte. Rolul profesorilor care-i 
însoțesc nu poate fi decit de a-i 
supraveghea (maistrii-instructori 
rămin în atelierele școlare) așa

târârii, a fatasfiearii 
tii și iinp!tril înalta 
dere a 11 c «iovului 
u dannestiul istorie,
sa este de a crea plecind de 
la realitatea trecutului, folo- 
sănd documentația istorică, 
fgte'ipdg-și taleotnl și pu
terea de evocare Do slujba 
adevărului" și 
tere unui fals. Desigur, 
tinnea este firească in 
tul de creație artistică, 
această licțituse trebuie 
scrisă pe coordonatele rea- 
Biătii și nu pe opusele ei.

Opera muzicală, important 
instrument de transmitere a 
trecutului către mase, a 
fost si este tnte«s preocu
pată de temele istorici. Tre
buie să mcițumim creatori
lor no-tri de muzică pentru 
deosebita atenție pe care ei 
an dat-o evocării trecutului, 
mărilor «ale figuri. Pagtni 
din îndepărtata istorie a 
înaintașilor daci. lupta pen
tru libertate din Evul mediu,

dind 8*9- 
fîc-, 
>c- 
dar 
in-

zilele renașterii României 
ori lnpt* parudufu ia ile
galitate au f-rnizal oubteeie 
ale creatorilor de opere aiu- 
neale. care aa evocat, de 
awmeaea. pe Deeebal. pe 
Tepes, pe marele S:efan, pe 
Ioan Vodi eel 5ueaz. pe 
strtloritorvl Mîhai și pe în
țeleptul si intransițeatul re- 
votuikmar Bâîceseu. Desi- 
pur. eartea istoriei patriei 
este deschiși mai departe, 
asteptindu-se alte opere mu
zicale. Dacia romană, peri
oada migratiilor și nașterea 
poporului român. Baaarab si 
Bogdan. Mircea cel Bătnn 
și Alexandru eel Ban. lan- 
eu de Hunedoara. Caxemir 
și Văcărești!, corifeii Școlii 
ardelene. Horea și riseula- 
lii săi. pașoptiștii si făurito
rii Unirii, desăvirsirea 
ririi 
Insurecției din august 
precum și, mat ales, istoria 
ultimelor trei decenii oferă 
creatorilor de artă un larg 
domeniu pentru noi și valo
roase lucrări.

făa- 
staiutai unitar. zilele 
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ION MIHALACHE

VIAȚA BATE LA UȘA
AURELLA BULEAC — Tg.

Jiu : Intrucit starea sănătății 
nu-ți permite să locuiești la in
ternat și are cine să te găzdu
iască in București pe perioada 
studiilor, te poți înscrie ta Liceul 
sanitar din București. Dacă ai 
sau nu dreptul la bursă, n-o pu
tem clarifica acum, necunoscind 
situația materială a familiei, căci 
bursa se acordă in funcție de 
venitul părinților și de numărul 
copiilor aflați 1a studii. In orice 
caz. și liceele sanitare acordă 
burse. Ceea ce ne scrii, insă, 
despre starea sănătății tale ne 
face sâ te îndemnăm sâ mai re
flectezi asupra alegerii. Ca a- 
sistentă medicală, vei fi supusă 
unor solicitări deosebite ; acti
vitatea acesteia se desfășoară in 
ture, și noaptea : vei fi mereu 
in contact cu oameni bolnavi, in
tr-un climat de muncă ceva mai 
agitat, solicitări contraindicate 
ție, după cum arată și un barem 
stabilit de către Ministerul Să
nătății pentru admiterea la toa
te tipurile de școli. S-ar putea, 
în această situație, ca, după ter
minarea liceului, să nu-ți poți e- 
xercita in bune condițiuni pro
fesia și să ai insatisfacții. Iți 
spunem aceste lucruri nu pen
tru a te îndepărta de o dorință, 
ci pentru a te indemna să re- 
analizezi. împreună cu părinții 
tăi, alegerea făcută, să consulți 
și pe tovarășa dirigintă, să faci 
apel ta medicul care cunoaște 
starea sănătății, chiar și Ia un 
psiholog. Nu ți-ar suride să ur
mezi, pe prima treaptă, un liceu 
real ori umanist, timp în care.

poate, starea sănătății sâ devină 
alta, și să-ți decizi atunci pro
fesia definitivă ? Te-ai mai pu
tea glndi. credem noi, și ta un 
liceu economic, eare se află, 
ca și cel real-umanist, în Tg. 
Jiu. In cazul unei asemenea a- 
legeri. ai avea avantajul să lo
cuiești la părinți. Reține că 
după absolvirea liceului real- 
umanist poți să te gindești ta o 
școală post-Iiceală sanitară, dacă 
starea sănătății tale va permite 
aceasta. Dacă rămii totuși 1a de
cizia primă, iți atragem atenția 
că in afara fișei medicale, pe 
care o prezinți 1a Înscriere, la 
liceul sanitar se face un examen 
medical deosebit — intre 16—19 
iunie — in urma căruia se va 
hotări dacă ești sau nu aptă 
pentru profilul respectiv.

MELINDA MOZES. MINO 
CHIRA. PARASCHIVA ȘTIR, 
Casa de copii școtari-mixtă 
Prundul Birgăului. Bistrița-Nă- 
săud : In treapta intîi in eare 
urmați și voi să intrați. Liceul 
sanitar n-are secție de farma
cie, pregătirea de specialitate in 
primii doi ani avind un profil 
sanitar mai larg. Probele de 
verificare a cunoștințelor. în caz 
că se organizează, constau, pen., 
tru sanitar, in matematică șt, 1a 
alegere. limba română, chimia 
sau fizica, nu și anatomia. Nu 
este adevărat că liceul sanitar 
primește elevi numai avind 
virsta de șaisprezece ani îm
pliniți, ci promovați ai clasei a 
VUI-a, așa eum veți fi voi 
peste citeva zile. Dat fiind că 
in județul vostru nu există li-

Cu intreg tipicul cuvenit unei 
cărți de luat in seamă — tiraj 
mare, legătură trainică și preț 
bogat, de unde și autorului o 
remunerație, după buget, care va 
să zică, mare — Editura Sport- 
Turism dă zilele acestea pe pia
ță volumul Elvirei Bogdan, 
„Prin Italia, patria artei", 
luat in mină volumul și 
ce-cm citit : „Italia. Patria 
tei! Italia, țară de vis! Cu clima 
ei dulce și cupola cerului ei 
înalt, de un albastru de safir, 
cer atit de senin!... Italia. Pa
tria Artei ! Italia, țară de vis!— 
Italia. Patria Artei! Italia, țară 
de vis!“.

Punctele de saspensie or ur- 
aa U «rcte cc acolo e« eludat 
nete pasax. peatra a fi mai 
cited ewxM cslate» De fapt, 
v-am etaăet aiatx fuudci, ab
stracție fdctnd de bana.'Rd'ti’e 
curioase, pmșe autoritar intre 
mai multe semne de exclamație. 
paginile pnm.ului capitol al vo
lumului ia chestiune na conțin 
absolut nici o idee. Autoarea se 
minunează de una șt de alta și 
ne expiicâ. cu semnele de ex- 
c.amare de rigoare: „Câd Arta, 
Frumosul, sub toate variatele 
lor aspecte, m Italia au atins 
apogeul, creind acel miracol: 
Renașterea. Italia devenind lea
gănul artei europene!".

Na ae stă in puteri să price
pem subțirele cuget al unei a- 
firmațu de tipul: ..Câd Arta. 
Frumosul— in Italia au atins 
apogeul—- fiindcă, dtn capul lo
cului. na reușim să pricepem ce 
este, in definitiv această carte: 
ra fi fiind ghid de voiaj prin 
orașele de artă ale Italiei sau 
..Note de călătorie și evocări 
despre Roma. Siena. Florența, 
Veneția și Milano", ra fi ea o- 
pera de estet sau carte de luat 
aminte in eiUtoriile noastre 
sentimentale, ra fi. deci, obiect 
de Sport sau de Turism? De
oarece. din primele pagini, nu 
ne este prea clar ce motive are 
o editura românească șt. cu atit 
mai mult, una de Sport-Turism 
să editeze in 18 600 de exempla
re. cu multe planșe color (un 
album, fie. am mai fi ințeles!) 
șt ia un preț de 30 de iei vo
lumul o astfel de scriere fără 
nici o lege, să intrăm cu băr
băție in cuprinsul celorlalte pa
gtni.

Vă imaginați, de pildă, cum 
incejte, eum continuă și cum se

zis 
Am 
iată 
Ar-

încheie capitolul ..Roma, Ceta
tea eternă"? Desigur, nu vă ima
ginați. El începe și merge tot 
așa: . “ ■ - ■
Roma cea nemuritoare prin glo
riosul ei trecut! Roma, Caput 
Mundi... Roma. Cetatea eter
nă!... Roma. Cetatea eternă!— 
Roma. Cetatea eterna!". Vom 
face și aici mențiunea că punc
tele de suspensie care, normal, 
ar trebui să țină locul unor fra
ze, la care am renunțat in citat 
de dragul limpezimii meditației 
nu țin, in realitate, locul la ni
mic. Sau, mai bine zis, la ni
mic din ce ar putea să vină din 
cultura și gindirea proprie, incit 
nu ne rdmine decit să recunoaș-

..Roma! Cetatea eternă!

NOTE DE LECTOR
tem că autoarei ii aparțin, este 
evident, doar semnele de excla
mație. Textul e împrumutat, cu 
sirguință și modestie, din mul
tele ghiduri ce însoțesc pasul 
turistului prin Italia. Spre exem
plificare, pagina 140 — una din 
paginile ce dau regula cărții și 
care ne arată ta ce admirabil 
efort de logica și imaginație este 
invitat, prin amabilitatea numi
tei edituri, cititorul nostru : 
„In sălile a șaptea și a opta sint 
expuse picturi de 1a începutul 
secolului al XIV-lea. In sala a 
noua care este o logie. ne re
ține atenția „încoronarea Fe
cioarei" de vestitul Aretino Spi
nello și operele lui Bernardo 
Daddi. In sala a zecea sint pic
turi de Taddeo di Bartolo și de 
elevii săi. de ta sfirșitul seco
lului al XIV-lea. In sala a un
sprezecea au fost grupate opere 
de Giovanni di Paolo. Se re
marcă o ..Prezentare a Măriei 
la Templu" și „Fuga in Egipt". 
Sala a douăsprezecea este dedi
cată lui Sasseta, dar admirăm 
și opere de Giovanni di Paolo...". 
$i așa mai departe. Verbele 
preferate sint: mergem, vedem, 
intrăm, ieșim, ne intimpznă, ne 
farmecă, ne uimește, ne cople
șește. Cind nu intrăm și nu ie
șim, admirăm. Cind nu admi
răm, intrăm și ieșim. Din cind 
in cind se schimbă plimbarea 
solemnă, copleșită, împiedicată 
de admirație, cu una intru totul 
rezonabilă. Autoarea dâ și ne 
invită să dăm la fel: aici dăm 
peste frescele lui cutare, dinco

lo dăm peste o biserică, mai 
departe dăm peste o statuie ce
lebră. Și, dă-i și luptă. Culmea 
scriiturii o primim la pagina 
121, susținută cu nu mai puțin 
de 15 semne de exclamare. Sti
lul este, firește, cel care ne-a 
bucurat incă din primele file: 
„Roma cea fără de seamăn pe 
lume! Roma, regina cetăților! 
Roma Cetatea eternă! Roma cea 
îndrăgită de toți! Roma...", pre
cum și la pagina 60 unde, luind 
in mină lira cu dulceața vehe
mentă a stihuitorilor de la 1800, 
autoarea ne destăinuie compu
nerea „La un Apus de Soare — 
pe Via Appia". In frumosul stil 
exclamatortu, se ințelege: ..în
chinare Ție. o Soare, stăpinul 
firii, o. Soare Preaslâvit! Tu. cel 
ce zămislești viața prin darurile 
tale... Tu. Lumină din Lumină. 
Tărie din Tării !...“ etc.

După bogata lectură a 
ghiduri. in final ni se oferă cu 
generozitate „Citeva 
istorice privind evoluția ___
in Italia". Asta, desigur, pentru 
cititorul recalcitrant, care, din 
cele 240 de file parcurse pină 
acum, nu a înțeles cum a evo
luat arta in Italia. Ca să fie clar 
ce sint „lămuririle", o cităm pe 
următoarea: „Adevărata, marea 
primenire in artă se realizează 
eu Caravaggio, care va fi imi
tat, in coloristică și clarobscur, 
de toți pictorii italieni și chiar 
de cei europeni: Rembrandt și 
Velasquez". O observație, pe cit 
de ascuțită pe atit de proaspă
tă, demnă să încununeze efor
turile investite in volum de E- 
ditura Sport-Turism: Rembrandt 
și Velasquez, niște umili imita
tori.., in „coloristică și clar
obscur" al „protestatarului" — 
cum îl numește inspirat Elvira 
Bogdan — Caravaggio !

După atitea semne de excla
mare. nu ne-ar mai rămine de
cit ' 
lui 
de 
se 
Cu 
de 
pe 
loare de scriitorii autentici. Este 
regretabil că îndelungata mun
că de bine a Editurii „Meridia
ne" află pe piața cărții noastre 
de artă o concurență atit de 
neloială.

unor

lămuriri 
artei

să notăm numele redactoru- 
cărții, care, furat de orgoliul 
artist total al Elvirei Bogdan, 
semnează pe ultima pagină 
litere de-o șchioapă, cu litere 
mărimea acelora puse uneori 
coperta unor cărți de va-

TUDOR OCTAVIAN

UNIVERSITATEA DIN TIMIȘOARA 
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi :

ceu cu profil sanitar, firește câ 
cel din Cluj-Napoca înscrie și 
elevi din județul Bistrita-Nă- 
sâud. La următoarea voastră 
întrebare, răspunsul corect este 
acela că probe de verificare a 
cunoștințelor 1a liceele reale, ca 
in cazul tuturor liceelor dealt
fel. se organizează numai in 
situația in care 1a anumite li
cee se înscriu mai mulți can
didați decit numărul locurilor 
planificate. Pentru real, probele 
se organizează 1a limba română 
și matematică, scris, numai ma
teria clasei a VIII-a. Fiți fărâ 
temeri, veți deveni liceene,- așa 
cum doriți.

EUGEN BUC1UMAN. Tecuci : 
Nu înțelegem despre ce examen 
de promovare vorbești. Proba
bil că te referi ta concursul de 
admitere pentru treapta a doua 
de liceu din moment ce spui câ 
atunci cind ți-ai început stagiul 
militar terminasei anul II de 
liceu. Pentru seral nu este pre
văzut concurs de admitere: nu
mai în cazul că la liceul res
pectiv se înscriu mai mulți can
didați decit numărul de locuri 
planificate, atunci se organi
zează concurs. Programele obiec
telor de învățămint ta care se 
organizează probele de concurs 
scrise și orale, sint ■ cele pre
văzute și pentru cursurile de 
zi ; dacă te vei înscrie 1a cursu
rile 
limba 
scris,, 
oral.

SOFIA ______ _ _ _________
Prahova : Iți recomandăm din

reale. susții concurs 
și

și

la 
literatura română, 

matematică, scris și

Z„ Vălenii de Munte.

județ următoarele școli postli- 
ceale care au. cum precizezi tu, 
1a bază fizica și matematica : 
Școala de specializare postlicealâ 
pentru industria construcțiilor 
de mașini. Bd. Traian, nr. 28, 
Ploiești, care pregătește cadre 
in proiectarea de mașini și uti
laje și instalații, și Școala de 
specializare postlicealâ pentru 
industria construcțiilor de ma
șini. care pregătește tot in pro
fesia de mai sus. dar ta cursuri 
serale. Poți alege și o școală 
postlicealâ din București, aici, in 
Capitală, funcționind mai multe 
profile de școli care includ fi
zica și matematica. De pildă, 
Școala postlicealâ de speciali
zare energetică, str. Gh. Șincai, 
nr. 2—10. care pregătește în 
meseriile proiectare-mașini și u- 
tilaje si instalații. topografie, 
proiectare pentru construcții hi- ‘ 
droenergetice. ori Școala de spe
cializare postlicealâ pentru in
dustria ușoară, str. Lucrețiu 
Pâtrășcanu. nr. 3, care pregă
tește in profesia tehnologie și 
organizare in industria ușoară 
sau Școala de specializare post- 
liceală de mecanică fină și op
tică. str. Pictor Tattarăscu nr. 
1. care pregătește cadre pentru 
mecanica fină și optică.

M. S„ Medoiesti. Botoșani, 
RXDITA PETRACHE și GEOR- 
GETA STOIAN. Buzău : Nu e- 
xistă școli profesionale sani
tare : cadre medii sanitare sint 
pregătite în licee sanitare și 
școli de specializare postlicealâ.

LUCREȚIA LUSTIG

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ALE NATURII

— Lector, poz. 5, colectivul 
de pedagogie, disciplina Pe
dagogie generală.

FACULTATEA DE 
FILOLOGIE ȘI ISTORIE
— Asistent, poz, 35, Cate

dra de limbi germanice, dis
ciplina Limba engleză.
FACULTATEA DE ȘTIINȚE 

ECONOMICE
— Asistent, poz. 15, Cate

dra de matematică și calcul 
economic, disciplina Pre
lucrarea electronică a infor
mațiilor economice.

— Asistent, poz. 11, Cate
dra de matematică și calcul 
economic, disciplina Prelu
crarea electronică a informa
țiilor economice.

— Lector, poz. 7, Catedra 
de economia industriei, dis
ciplina Aprovizionare, desfa
cere, marketing.

— Asistent, poz. 22, Cate
dra de economia industriei, 
disciplinele Comerț exterior 
și Proiecte economice.

— Lector, poz. 9, Catedra 
de finanțe-eontabilitate, dis
ciplinele Control financiar și 
expertiză și Organizarea 
contabilității in construcții.

•— Asistent, poz. 15, Cate
dra finanțe-eontabilitate, dis
ciplinele Proiecte eeonomice 
și Calculația costurilor.

— Asistent, poz. 11, Cate
dra economia producției a-

gricole, disciplinele Organi
zarea și planificarea între
prinderilor agricole ți Con
ducerea in agricultură.

FACULTATEA DE 
tNVAȚAMlNT PEDAGOGIC

— Lector, poz. 6, Catedra 
de muzică, disciplina Canto.

— Lector, poz. 19, Catedra 
de muzică, disciplina Meto
dica predării muzicii.

Candidații Ia concurs vor 
depune Ia Compartimentul 
de personal al Universității 
din Timișoara, b-dul Vasile 
Pârvan nr. 4, în termen de 
39 de zile (pentru posturile 
de lector) și de 15 zile (neu
tru posturile de asistent) de 
la data publicării acestui 
anunț în Buletinul Oficial, 
cererea de înscriere însoțită 
de actele prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul perso
nalului didactic din Republi
ca Socialistă România, pu
blicată in Buletinul Oficial, 
Partea. I. nr. 33 din 15 martie 
1989, și de Instrucțiunile Mi
nisterului Educației și învă- 
țămintului nr. 81539/1989.

Cei care funcționează în- 
tr-o instituție de învățămint 
superior sint obligați să co
munice în scris, rectorului 
sau directorului acesteia, în
scrierea Ia concurs.

Informații suplimentare se 
pot obține la Compartimen
tul de personal, telefon 12805.

poiit.ee
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Președintele Națiunii Argentiniene, generai-locotenent JORGE 
RAFAEL VTDELA, a trimis președintelui Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

în numele poporului și guvernului argentinian, precum și al 
meu personal, vă mulțumesc pentru amabilele felicitări primite 
cu ocazia Zilei naționale.

PRIMIRE
Luni dimineața, tovarășul 

Paul Nicuiescu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul e- 
ducației și invățămintului, a 
primit delegația de activiști ai 
P.M.U.P., condusă de Czeslaw 
Banach, adjunct al șefului sec
ției știință și invățămint a C.C. 
al P.M.U.P., care, Ia invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
pentru schimb de experiență in 
țara noastră.

în timpul șederii în România, 
delegația a avut convorbiri la 
C.C. al P.C.R., Academia ..Ște
fan Gheorghiu", Ministerul E- 
ducatiei și Invățămintului, Co
mitetul județean Brașov al 
P.C.R.. la unități de invățămint. 
a vizitat obiective economice și 
social-culturale.

Luni seara, delegația a pără
sit Capitala, fiind condusă la 
aeroportul Otopeni de tovarășul 
Alexandru Szabo, de activiști 
de partid.

generalul de armată Ion Ioniță. 
generalul-colonel Ion Coman. 
prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, adjuncți ai 
ministrului, generali și ofițeri 
superiori.

în după-amiaza aceleiași zile, 
ministrul federal pentru 
re al Republicii Austria 
soanele care-1 insoțesc 
cut o vizită protocolară 
trului apărării naționale 
publicii Socialiste România.

Luni la amiază, tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.. 
a avut o întrevedere cu tova
rășul Pierre Gensous. secretar 
general al Federației Sindical'" 
Mondiale. sosit la București 
pentru a participa la sesiunea 
Comitetului Administrativ al 
Uniunii Internaționale a Sindi 
catelor din industria textilă.

La convorbiri, care s-au des
fășurat intr-o atmosferă caldă 
tovărășească, a participat tova 
rășul Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Centrii 
al U.G.S.R.

VIZITA

SOSIRI
Delegația Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste, 
condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., membru al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, care a făcut 
o vizită in Turcia, la invitația 
Partidului Dreptății, s-a înapo
iat. luni la amiază, in Capitală. 
Din delegație au făcut parte 
George Homoștean, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Alba al P.C.R., președintele 
Comitetului Executiv- al Consi
liului popular județean, pre
ședintele Consiliului județean 
al F.U.S., Iosif Szasz, adjunct 
dq șef de secție al C.C. al 
r-C.R.. Gheorghe Prodea, acti
vist la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășul Iosif Uglar, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. a! P.C.R.. 
secretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
de alte persoane oficialei

Luni dimineața a sosit în 
Capitală președintele Consiliu
lui Executiv al Republicii So
cialiste Serbia. Dușan Cikrebici. 
însoțit de Branislav Ikonici, 
vicepreședinte al Adunării R.S. 
Serbia, Milosko Veliovici. pre
ședintele Comitetului pentru e- 
conomie, și alte persoane ofi
ciale.

La Gara de Nord oaspeții au 
fost întimpinați de tovarășii 
Gheorghe Oprea, vicetnim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. Gheorghe 
Cocoș, adjunct al ministrului 
energiei electrice. Cornel Pin- 
zaru. adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
și de alte persoane oficiale.

in Capitală mi- 
pentru apărare 
Austria, Karl

apâra- 
și per- 
au fă-
minis- 
ai Re

Luni după-amiază a sosit In 
Capitală delegația Pan-.dului 
Comunist din Austria, condusă 
de tovarășul Franz Leitner, 
membru al Biroului Politic *1 
C.C. al P.C.A., secretarul Orga
nizației P.C.A. din landul Ste- 
iermark. Din delegație fac parte 
Otto Podolsky, membru al C.C. 
și al Secretariatului organizației 
din Viena a 
Henzl, membra

La sosire, pe 
peni, delegația 
de tovarășii Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar ai C.C. 
al P.C.R.. Ghizela Vass. 
bru al C.C. al P.C.R.. și 
tantin Petre, membru al 
siei centrale de revizie, 
tar al Comitetului 
București al P.C.R.

Luni, tovarășul Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. a primit delegația de 
activiști ai P. C. Bulgar, 
condusă de Kuniu Stoev. mem
bru supleant al CC. al P.C.B.. 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.B.. care, ia invitația C.C. 
al P.C.R- face o vizită in schimb 
de experiență in țara noastră

Luni după-amiază, delegația 
de activiști ai P.OB. a plecat la 
Sofia.

PLECARE
P.C.A. și Otto 
al C.C. al P.C.A. 
aeroportul Oto- 
a fost salutată

mem- 
Cons- 
Comi- 
secre-

municipal

a sosit in 
economica 
Arturo de

C.C. 
ac

ia

rapert-i Oe>- 
fos: sal-tatl 
W» P«rX

cu C. Helsen. președintele Co
mitetului economic belgiano- 
român.

ÎNTÎLNIRE
0 Constantin Drăcea. din Te

leorman, ne relatează : „Comi
tetul județean Teleorman al 
U.T.C., in colaborare cu Comi
tetul pentru cultură și educație 
socialistă, cu alți factori, au ini
țiat un ciclu amplu de acțiuni 
care vizează valorificarea moște
nirii culturale, conservarea tra
diției populare din această parte 
a țării și crearea unor noi va
lori care să exprime viata ți 
arta timpului socialist. Intre 
acestea se numără festivalul de 
poezie patriotică Ji revoluționa
ră desfășurat *n comuna Islaz, 
precum și manifestările din ca
drul ștafetei culturale ..DE LA 
TRADIȚIE LA CONTEMPORA
NEITATE". la realizarea cărora 
iți dau concursul formațiile ar
tistice din orașele Alexandria. 
Tumu Măgurele. Videle, Ro
șiorii ce Vede. Z'.mr.icea. precum

și din comunele P-:—z IX- 
gânești-Vlașca. Ol'.e-
Beretu. Izvoare't n ».:« : • Co- 
respoadntii tssutn VasUe Ca- 
burgan. Luriar T • -e st 9Nu 
Gar.ea. ne scriu cs :x acefe 
zile i-«i dnfărtnt frvAgio- 
nalele teze udete-e c e OLIM
PIADELOR STRUNGARILOR 
ȘI FREZORILOR A ast
fel. ci la I-.trepr-.cderen Tex
tilei aarald 4tB Gotori, bon 
200 de tineri, elen r •erne: <;« 
cadrul inrrep-inder--. r. ie -S 
Grupul Ko<«r ..A! I. CBza~. «• 
fost martorii inoerfn de 
wrtuoz.tfe c cr ’• îl cemcu- 
rer.p. cere le-eu c'r-.l • șrr- 
țiocsi lecț-e de mt esnme gr.’e- 
riona'i. Aeeftp exre evz pre
gătire. ezit 'r—r:e<,
des'enm'i to C—W rctt e ai 
unerrzahss. d: r : z-r-Ne ra
ției țizd-.xt de wairrocto cz-

TINERE CONDEIE
Wl

POEZII

ll >-r
Na

l-.e-e ale întreprinderii de auto
turisme mi dovedit ți cei 35 de 
—argeșeni. In județul 
Br-.ar. -c-2 - detccni a olimpia
dei s-a desfășurat la Întreprin
derea mecanici din orașul Dr. 
Petre Groza. Aa participat 25 de 
strunpsri ș: 12 frezori, cei mai 
kni <u« cei 1 937 meseriași, con- 
cnzenti la faza pe uaităt:. Intre 
19 țs 21 iupie. ciștifâtarii fazelor 
județene se vor huilsu la Pi
re: . to întreprinderea de auto- 
sarisnse. unde ra area loc în
trecerea finală a acestei olim- 
paesde. • Pe scena Casei de cul- 
:-.~z a i.ncicaielo- din Piatra 
Xeaset- ne informează N. Spiri- 
dce. ra acea toc azi. spectacolul 
JOMAGIU PATRIEI SI PARTI- 
DULUF'. progremisl. alcătuit din 
rmă— de versuri patriotice, 
coran, «raziei *■ dearâri popțu- 
torie ra fi susținut de formațiile

artistice ale liceelor pedagogice 
și „Calistrat Hogaș*. precum și 
de cele ale tinerilor care acti
vează la „Clubul tineretului". 
* La Ecran Club, ne comunică 
Constanta Stoian, a avut loc 
concursul de orientare școlară și 
profesională al elevilor din cla
sele a VIII-a de la toate școlile 
generale din Capitală, intitulat 
..BUCUREȘTI. CENTRU IN
DUSTRIAL", la care au parti
cipat echipajele ciștigătoare ale 
fazei pe sector. Organizat in 
scopul cunoașterii de către elevi 
a principalelor realizări din cel 
■mai important oraș industrial al 
țării, a rețelei sale școlare, pre
cum și a perspectivelor ce i se 
deschid in cincinalul revoluției 
tehnico-științifice, concursul s-a 
desfășurat pe baza unui chestio
nar cu 32 de întrebări. • „ET
NOGRAFIE ȘI FOLCLOR IN 
ZONA VORONEȚ" este tema 
sesiunii de comunicări organizate 
de cadrele didactie din satul 
ICușeni. județul Botoșani. După 
lucrările sesiunii, ne scrie C.

Sireteanu, formația artistică a 
cadrelor didactice din sat a pre
zentat un spectacol „Șezătoare 
la Icușeni'. e La întreprinderea 
de sticlărie din Turda, ne trans
mite Dumitru Vatau. a avut 
loc finala pe tară a Olimpiadei 
sticlarului la care au participat 
8 echipaje. Cei mai buni artiști 
in sticlă s-au dovedit a fi re
prezentanții tinerilor de la „Vi- 
trometan“-Mediaș, care au ocu
pat locul intii pe echipe. La in
dividual s-a impus șlefuitorul 
Alexandru Biro și gravorul Ion 
Szekely, amindoi din Turda, și 
pictorul Helmut Benning din 
Mediaș. • „PRIETENII POM
PIERILOR" este cercul cel mai 
îndrăgit de elevii Școlii gene
rale din Cotmeana, județul 
Argeș. Așa afirmă Mirela Tran
dafir, pentru că altfel cum s-ar 
explica faptul că toate echipa
jele de elevi pompieri prezente 
la concursul desfășurat recent 
aici au trebuit să fie declarate 
ciștigătoare ?

LUPTA CU COMODITATEA

Luni după-amiază 
Capitală o delegație 
peruană, condusă de 
la Torre di Tolla. ministrul e- 
nergiei și minelor.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost intimp.- 
nată de Bujor Almășan. minis
trul minelor, petrolului șt .geo
logiei.

Delegația Comics: pentru po
litică externă ș> cooperare eco
nomică internațional a Mar.. 
Adunări Naționale, condusă de 
Comeliu Mănesca. presediate.e 
comisiei. s-a înapoiat, 
după-amiază. in Capitalâ. 
nind de la Belgrad, unde a 
cut o vizită de prietenie la 
vitaiia Comitetului pentru 
litică externă al Consiliului Fe
deral al Adunării 
goslavia.

kmi 
ve- 
fă- 
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R.S.F. lu-
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Luni după-amiază 
Capitală o delegația 
de afaceri din Belgia, in frunte

Fî-

>

nă. contribuind la perfecționa
rea proceselor sale de lucru.

Si totuși, mai grea decit ori
ce învățătură, mai „incercătoa- 
re" decit toate examenele școla
re — observă comunistul ce se 
află de opt ani in fruntea orga
nizație: de partid a uzinei — 
este știința muncii eu omul, e- 
fortnl întreprins pentru crește
rea conștiinței sale". Ion Nenciu 
este partizanul tratamentului 
nuanțat, stabilit numai după 
cunoașterea foarte exactă a si
tuației și a celor implicați In ea, 
înainte de a acționa intr-o îm
prejurare sau alta, gindește la 
metoda cea mai eficientă de re
zolvare. A avut de infruntat 
manifestări generate de o ati
tudine înapoiată față de muncă 
— indisciplină, chiul, rezultate 
■labe — și a găsit — cei cu 
care am stat de vorbă mi-au 
dat numeroase exemple — ca
lea cea mai potrivită de îndrep
tare a lor Multi dintre cei care 
stăruiau să rămină la urma co- 
leetivuhii prin felul in care 
munceau se află astăzi in frun
tea '.ui ș. asta, datorită inter
venției directe a lui Ion Nen
ciu. Accrdindu-le un „avans" 
de încredere, ajutindu-i. urmâ- 
rindu-le cu atenție fiecare pas, 
i-a de’erminat chiar pe unii 
dintre cei mai ..recalcitranți" să 
ajungă pe drumul normal, al 
efortului de calitate și al unei 
ccmpertâri demne.

Secretarul de partid al unei 
secții imi vorbea de „talentul" 
lui Ion Nenciu. de capacitatea 
sa de a reuși să convingă acolo 
unde alții ridică neputincios din 
umeri. „Anul trecut cițiva din 
maiștrii uzinei — foarte buni 
profesioniști — iși puseseră in 
gind să plece din întreprindere.

Nimic nu îi putuse clinti din 
hotărirea lor și totuși tovarășul 
Nenciu i-a făcut să și-o schim
be". încerc să aflu cum a pro
cedat, imi spune că nu e nici 
un secret, pur și simplu a vor
bit cu ei alt fel. Alt fel. adică 
găsind drumul cel mai potrivit 
spre înțelegerea lor, argumen
tele care să ii convingă, tonul 
și tactul adecvat. Intervențiile 
sale „pedagogice" — cum le 
numește zimbind — depășesc 
perimetrul profesional, ajung și 
ajută oricînd se ivește o tulbu
rare. o deviere de comporta
ment in afara uzinei. îmi vor
bește, printre altele, de cei doi 
soți colegi de muncă la care ne
înțelegerile din căsnicie ajunse
seră atît de departe incit se 
resimțeau chiar in felul cum 
lucrau. „Aproape două luni le-am 
încredințat teme fixe, de care 
trebuiau să răspundă împreună. 
Intr-o zi a venit la mine numai 
soția : „Tovarășe secretar, nu 
mai e nevoie să ne chemați". 
Obligați să lucreze alături, să 
se consulte profesional, să co
laboreze la elaborarea temei iși 
reconsiderară și relațiile per
sonale. Aveau doi copii, tre
buia să găsim deci o cale pen
tru ca familia să rămină în
treagă".

Găsirea unor căi, intervenția 
promptă și eficientă, implicarea 
fără rezerve in destinul profe
sional și uman al celor cu care 
muncește, lupta dreaptă dar ne
înduplecată cu neajunsurile, cu 
un „imposibil" de circumstanță 
ii determină pe unii să îi 
considere pe Ion Nenciu un 
„veșnic nemulțumit". E, de fapt, 
un căutător de mai bine, unul 
din făuritorii acestuia.

Semicentenarul întreprinderii
de mecanică tină BucureștiT

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Luni a sosit 
nistrul federal 
al Republicii 
Liitgendorf, însoțit de o dele
gație militară, care, la invitația 
generalului de armată Ion Ioni
ță, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, 
va face o vizită oficială in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat de

Cu prilejul 
de ani de la 
contribuția deosebită adusă 
dezvoltarea industriei construc
țiilor de mașini și participarea 
activă a colectivului de oameni 
ai muncii in opera de construi
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria 
noastră, întreprinderea de me
canică fină — București a fost 
decorată cu „Ordinul Muncii 
clasa I".

înalta distincție a fost inmi- 
nată 
Cioară, 
tetului
P.C.R.. 
pitalei, 
lui oamenilor muncii, ing. Șer-

aniversării a 50 
înființare, pentru 

la

de tovarășul Gheorghe 
prim-secretar al Comi- 

municipal București al 
primarul general al Ca- 
președintelui Comitetu-

COMORILE REGELUI
DECEBAL

(Urmare din pag. I)

Dio 
de 
din 
regele Audeleon care domnea 
peste neamul paeonilor, o popu
lație din nordul Macedoniei. 
Acesta, cu ocazia unui război 
și-ar fi îngropat tezaurul sub 
albia unui riu pe nume Sargen- 
tia și apoi întreaga poveste. Dio 
Cassius știa că Traian captu
rase de la Decebal un însem
nat tezaur și că adusese la 
Roma o mare cantitate de aur 
și de argint și citind narațiu
nea lui Diodor din Sicilia a re
dat-o și pentru Decebal, modi- 
ficind doar puțin numele riului: 
din Sargentia a făcut Sargetia. 
Nici un alt autor antic nu mai 
vorbește despre 
numele riului nu mai apare in 
Dacia. Este cit se poate de ve
rosimil ca Dio Cassius să fi in
trodus în textul său această le
gendă din rațiuni 
rar, fapt obișnuit 
toricilor antici.

într-un număr 
tam că 
16.-lea, pornind de la textul lui 
Dio Cassius, puneau descoperi
rea unor comori de aur pe sea
ma celor Îngropate de Decebal 
în albia unui riu (a Streiului) 
numai că aceste comori s-au 

(foarte pro- 
Muncelului) 
Dio Cassius 
Dacia ci au

Cassius le găsim povestite 
Diodor din Sicilia (scriitor 
sec. 1 i.e.n.) cu privire Ia

acest fapt și

de ordin lite- 
in operele is-

____ anterior ară- 
umaniștii din sec. al

numai' că aceste 
găsit intr-o cetate 
babil la Grădiștea 
și că după același 
ele n-au rămas in 
fost duse de Traian la Roma.

Criton. medicul care l-a inso
lit pe Traian in Dacia, a scris 
o carte in care povestește cele 
două războaie. Din ..Getica" Sa 
s-au păstrat doar citeva frag
mente la autorii de mai tirziu. 
loan Lydianul (scriitor din sec. 
al 6-lea), citindu-1 pe Criton, ne 
spune că „marele Traian, pu- 
nind mina și pe căpetenia ge- 
ților, Decebal, a capturat aur în 
greutate de 5 000 000 libre și 
dublu de argint in afară de pa
harele și vasele de neprețuită 
valoare, turmele de vite și ar
mamentul. ca și bărbații luptă
tori excelenți in număr de pes
te 500 000 luați cu arme cu tot", 
învâțații moderni au arătat că 
cifreie lui Lydus sint exage
rate și că de fapt este vorba 
de 16 000 kg aur. 33 100 kg Ar
gint precum și 50 000 de.prizo-

. nieri. Chiar 
reduse, par 
să poată fi 
certitudine 
capturilor. Traian insuși a vor
bit in cartea sa despre como
rile regelui Decebal. Dovada m 
acest sens ne-o oferă o scenă 
a Columnei unde este reprezen
tată o caravană formată din trei 
animale de povară care poartă 
samare încărcate cu comori 
(vase și alte obiecte). împăra
tul Hadrian știm că a trimis 
ofrandă lui Zeus in Syria ..vase 
de argint și un corn lucrat ar
tistic și aurit" care au fost cap
turate in Dacia, el însuși parti
cipant la aceste războaie.

Chiar dacă nu mai putem as
tăzi ști la ce cantități exacte, 
in metale prețioase, se cifrau 
comorile lui Decebal. acestea au 
fost cu siguranță foarte mari. 
O dovadă sigură in acest sens 
ne-o oferă faptul pe deplin do
vedit că in intreg imperiul ro
man. după cucerirea Daciei, 
prețul aurului și al argintului 
a cunoscut o scădere substan
țială. După calculele unor in- 
vătați moderni ajungind la pes
te 10" o iar mai recent se crede 
că această scădere a fost cu 
mult mai substanțială.

Dacia, și mai cu seamă Tran
silvania, se Înscrie alături de 
Irlanda. Spania. Macedonia și 
Insula Thasos printre regiunile 
cele mai bogate in aur ale an
tichității. Aurul nostru este pre
lucrat încă din epoca neolitică 
și exploatarea minelor de aur 
se va intensifica, mai cu sea
mă, in epoca romană cind do
cumente scrise abundă in a ne-o 
dovedi.

Despre marea cantitate a co
morilor aduse din Dacia la Roma 
ne vorbesc și numeroasele edi
ficii Înălțate de împăratul Tra
ian, in fruntea cărora se si
tuează celebra piață (forum) 
ceri poartă numele. Grandioa
sele edificii ale acestuia ce au 
uimit antichitatea, purtau din 
loc în loc, inscris faptul că s-au 
construit din capturile făcute in 
Dacia. Tot aici s-a înălțat și 
semeața coloană ce a înfruntat 
veacurile rămînind pină astăzi 
în picioare. Este, așa cum a 
fost de atitea ori denumit, ac
tul de naștere al poporului 
român cioplit în marmură da 
Carrara.

și aceste cifra, mult 
a f. exagerate fără 
stabilită cu destulă 

cantitatea exactă a

ia
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• PE STXDIOVrL OUMPTC 
DLx HELSINKI. in prerewța a

SN» he «•ee-.atori. •-> 4is- 
pv-ai Mlrhii Oiatrr talaruouiele 
Finlandei și Angliei, cnniind pen- 
tn •reiaminarule eamp^nasului 
■••■«ial de fnthal — ediOa im. 
Fe aahțui enzieri au «Minut ric- 
tnria eu senruj de «—1 (S—1).

• IN VLTTMA ZI a competiției
ln. enutionale de atletism pen.ru 
Jnnineî ..MrmorxihU Kusaeinsăi-, 
desf asuma la Poxaan. sportiva 
romanta Gina Paaan a termina: 
Mvtncdinare In proba de sl.->iu.-ă 
in luațme. eu rezuliaiui de U7 
m. Pe locul doi s-a clasa: Ell- 
sabeta Kiîmasze w ska (Polonia), 
eu U15 m.

p DVBLVL. CAMPION OLIMPIC 
al Jocurilor de la Mdnchen. atle
tul sovietic Valeri Borzov a 
anunțat ei va participa, ia 22 iu
nie. la concursul de selecție al
lo. uiui sovietic in vederea Olim
piadei de la Montreal. Borzov 
este complet refăcut după acci
dentul suferit, și de mai multă 
vreme și-a reluat antrenamentele.
• CUNOSCUTUL FOTBALIST 

vesî-german Franz Beckenbauer 
s-a accidentat in cursul meciului 
pe care echipa sa Bayern 
Munchen l-a susținut. In ultima 
etapă din campionat, in compania 
formației Hertha BSC. Este po
sibil ca Beckenbauer să nu figu
reze in echipa R. F. Germania 
care va intilni, joi, la Belgrad, în 
turneul final al campionatului eu
ropean, selecționata Iugoslaviei.

ANSAMBLUL ARTISTIC
r ! DOINA" AL ARMATEI

Incadreazâ prin concurs, in condițiile Legii nr. IZ 1971 
motoarele funcții artistice :
- Regizor artistic sau asistent regizor artistic
- Solist rocol tenor
- Coriști tenori, baritoni, bași
- Instrumentist șef partidă vioară (orchestra simfonică și 

populară) și instrumentist trombon.
- Soliști dansatori și dansatori (bărbați) - virsta pină la 

25 ani.
- Solist instrumentist nai și țambal
Concursul va ovea loc la sediul ansamblului din strada Ura

nus nr. 6. A, in ziua de 28 06 1976.
Candidații trebuie să aibă domiciliul stabil in București. 
Relații la telefon 14 01 19 și 15 3512.

NOU ! FRU-KOLA

ur-

Un nou sortiment de băuturi răcoritoare din

extract natural de fructe exotice, produs de între

prinderea de produse alimentare București

Consumați băutura răcoritoare FRU-KOLA, un

nou produs cu bogat conținut nutritiv și reconfor
tant.

»
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI INVĂȚĂMINTULUI
LICEUL DE MECANICĂ NR. 15

Str. Expresului nr. 1, sector 8 
București, tel: 65 42 85

aduce la cunoștința celor interesați că in perioada 16 iunie 
— 23 iunie a.c., se primesc înscrieri pentru admiterea in 
treapta a II-a de liceu, anul școlar 1976/1977, pentru urmă
toarele meserii :

— Electrician pentru centrale stații și rețele electrice 
= 38 locuri

din care:
pentru ISAF-Buc. = 22 locuri

„ ICCF-Brașov = J6 „
— Electromecanic pentru utilaj construcții «» 76 locuri 
din care :

pentru ICCF-Timișoara
„ ICCF-Cluj
„ ICCF-Brașov
„ JCCF-Iași
„ ICH-Constanța
„ GSLH-Gaîați
„ SUT-Chitila
„ IPIC-Chitiia 
„ Șanț. 11-Bue.
„ Șanț. 12-Buc.

— Construcții = 38 loeuri
din care :

pentru ICH-Constanța
„ ICCF-Iași
„ Șanț. 14-Bue. 
„ Șanț. 11-Buc.

Se pot înscrie tineri care au absolvit prima treaptă a li
ceului pină la limita maximă de vîrstă de 19 ani împliniți in 
1976 (1 ianuarie—31 decembrie) indiferent de localitatea unde 
iși au domiciliul.

La înscriere candidați! vor prezenta fișa de înscriere tip. 
vizată de directorul liceului (filialei). Candidații din altă 
localitate vor prezenta și adeverința medicală M.S. 58, eli
berată de medicul școlar sau medicul dispensarului medical.

Concursul de admitere eonstă din două probe scrise și una 
orală, după cum urmează:

— Matematică (scris) în ziua de 25 iunie a.e.
— Tehnologia materialelor (scris și oral), proba scrisă în 

de 26 iunie a.c., iar proba orală in zilele de 27—29 iunie, 
timpul desfășurării înscrierilor și concursului de admi- 
eandidații vor avea asupra lor Buletinul dc identitate.

Certitudini confirmate 
de faptele uteciștilor

(Urmare din pag. I)

tifică a producției, format din 
cei mai buni ingineri, tehnicieni 
și muncitori, avea de materiali
zat insă un plan mult mai cu
prinzător. La turnătorie, acolo 
unde se înregistrau cele mai 
multe rebuturi, s-au creat for
mațiuni de muncă specializate 
pe tipuri de piese, la controlul 
tehnic s-au organizat cursuri 
de perfecționare cu toți contro
lorii și s-a extins eontrolui in- 
terfazic la toate produsele, s-au 
renormat consumurile de mate
riale. Cum era firesc, organiza
ției U.T.C.. tinerilor din uzină 
le reveneau in efortul colectiv 
sarcini de cea mai mare 
pundere.. Cum au acționat 
ciștii ?

— încă de la început —

răs- 
ute-

ne 
mărturisește tovarășul Constan
tin Bila, secretarul comitetului 
U.T.C. pe uzină, am urmărit ea 
fiecare tinăr să-și stabilească 
cu ajutorul maistrului un anga
jament personal în întrecerea 
uiecislă, atit in ce privește de
pășirea normelor lunare, cit Si 
a gospodăririi și economisirii 
materialelor cu care lucrează. 
Putem astfel să-i controlări), 
să-i îndrumăm și să-i ajutăm 
efectiv in integrarea lor in e- 
forturile colectivului.

Faptele vorbesc de la Sine. 
Nu demult, muncitorii de la 
montaj aveau mare nevoie de 
oameni in plus pentru scurtarea

termenului <je execuție a unui 
lot de pompe. Au răspuns ape
lului organizației U.T.C. tineri 
lăcătuși din toate secțiile. In- 
tirzierea de la montaj, determi
nată de cauze obiective, a fost 
recuperată in citeva zile. Pen
tru întărirea ordinii și discipli
nei in producție, membrii acti
vului U.T.C. au fost repartizați 
pe schimburi, avind in răspun
dere directă activitatea organi
zațiilor din ateliere, urmărind 
ca tinerii să aibă tot ce le tre
buie. să li se acorde asistență 
tehnică, să respecte întocmai 
timpul de lucru. Se organizează 
raiduri in schimburile de noap
te. se iau măsuri operative in 
cazul încălcării disciplinei, se 
discută cu fiecare tinăr în parte 
și rezultatele bune n-au ințir- 
ziat să se arate. Pe agenda ac
tivității organizației U.T.C. din 
acest semestru a mai figurat un 
curs de perfecționare profesio
nală cu durata de 4 luni (cite 
două ore săptăminal) la care au 
participat peste 2000 de tineri 
in vederea însușirii noilor teh
nologii. citeva săntâmini de 
„producții record". citeva 
„schimburi de onoare", dar. mai 
ales. m"ica politică cdncre'ă, 
efectivă, in toate cele 20 de or
ganizații. cu toți tinerii uzinei, 
muncă ce se reflectă in bilanțul 
la zi al colectivului, care dă 
certitudinea îndepliriirii exem
plare a planului.

Pregătiri pentru seceriș
(Urmare din pag. I)

- 8 
= 10
— 15
= 5

locuri

»»

locuri

rea. directorul stațiunii, a ingi
nerului șef Ion Iana. pe com
bine. alături de mecanici și me
canizatori, sint dovezi ale pre
ocupării acestora fată de cali
tatea reparațiilor. ..Mecanicii și 
mecanizatorii noștri, in marea 
majoritate tineri, sint bine pre
gătiți profesional. Lucrările exe
cutate de ei pot primi numai 
calificative bune și foarte bune 
— ne mărturisește inginerul Ion 
Florea. V-aș ruga să notați nu
mele citorva dintre ei : Petre

ziua
In 

lore
Informații suplimentare se pot obține zilnic la secretaria

tul școlii intre orele 8.00—15X10, din București, Sir. Expresu
lui nr. 1, sector 8. tramvai 6, 10, 24 și troleibuzul 86, 87, sta
ția IMMR „Grivița Roșie".

MARȚI, 15 IUNIE 1976 
PROGRAMUL I

9.00 -Teleșcoală. 10,00 Munca, fru
mosul și tinerețea — emisiune
pentru tineret. 10,25 Film artistic : 
Ziua fiilor mei — producție a 
televiziunii sovietice. 11.00 Porta
tiv '76. 12.00 Telex. 12,05 închiderea 
programului. 16,00 Teleșcoală. Ma
tematică modernă (concept, apli
cații). 16,30 Curs de limba france
ză (nivel mediu). 17.00 Telex. 17.05 
Pentru sănătatea dv. Măsuri de 
prevenire și combatere a bolilor 
transmisibile în sezonul cald. 
17,13 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală. 17.30 Arte vi
zuale. 17.50 Melodii populare. 18.00 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,30 Teleglob : Ma- 
layezia. Documentar de Gh. 
rosiib. 18,50 Publicitate. 18.53 Stu
dioul de poezie — Eminesciana. 
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20.00 Anchetă socială : Amintiri 
pentru viitor. 20,35 Publicitate. 
20.40 Teatru TV : „Decebal" de 
Mihai Eminescu. 22.00 Muzică 
ușoară cu .Teanlna Matei. 22.10 24 
de ore. 22,30 închiderea programu
lui.

Hetoi, Ion Nina. Gheorghe 
Barbu, Florea Croitorii. Marin 
Prodan. Dar asta nu înseamnă 
că sintem absolviți de răspun
derea de a controla și verifica 
printr-o participare efectivă la 
efectuarea fiecărei operații in 
parte".

Prin pregătirile făcute, prin 
stabilirea vitezei zilnice de lu
cru de peste 5 800 hectare, me
canizatorii și membrii coopera
tori sint hotărîți să încheie se
cerișul orzului, griului, al celor
lalte păioase în cel mult 14 zile.

PROGRAMUL H
20.00 Film serial : Slavă și fală 

— ultimul episod. 21.20 Recital 
muzical-coreșrHflc. 21.40 Mai aveți 
o întrebare 7 Inima dv. are șapte 
vieți. 22.25 închiderea programu
lui.

MARȚI, 15 IUNIE

Opera Română: COCOȘATUL
DE LA NOTHE DAME (ESME
RALDA) — ora 10; Teatrul Na
țional (Sala Mare): PERIPEȚIILE 
BRAVULUI SOLDAT SVEJK — 
ora 19.30; (Sala Mică): IMBI4N- 
ZIREA SCORPIEI - ora lț) 30- 
Teatrul „c. I Nottară" (Sala 
Magheru): la parcul .Herăstrău" : 
LADY X — ora 19.30; Teatrul de 
Comedie; TREI SURORI - ora 
19.j0: Teatrul ,.C. Tănase" (Sala 
Savoy): REVISTA cu paiațe 
— ora 19.30: Circul ..București": 
CIRCUL PE GHEAȚA (Ansamblul 
Circului ""— 
orâ 19.30; 
Română";
MÎNDRÂ ȚARA — ora 19 30 Siu- 
dioul I.A.T.C.: JOCUL DE-A 
VACANTA — ora 10.00; CALEI
DOSCOP (limba germană) - ora 
15,30; BĂDĂRĂNII — ora 19,30.

Mare din Moscova) —
Ansamblul ..Rapsodia 

FRUMOASA EȘTI.

pen.ru


COMUNICAT
privind vizita oficială de prietenie a primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, 

in Republica Democrată Germană Convorbiri româno-britanice

Lucrările Congresului Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica 

Cuvîntul de salut 
al reprezentantului P.C.R.

Tovarășul Manea Mănescu. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, la invitația tovară
șului Horst Sindermann. mem
bru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germa
ne. o vizită oficială de priete
nie in Republica Democrată 
Germană, in perioada 9—13 iu
nie 1976.

Tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, și tovarășul 
Willi Stoph. membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Con
siliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, au primit pe 
tovarășul Manea Mănescu. cu 
care au avut convorbiri ce s-au 
desfășurat intr-o atmosferă pri
etenească.

Prim-ministrul Guvernului 
Republicii Socialiste România 
a transmis, cu acest prilej, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, un salut priete
nesc și sincere urări de noi 
succese in construirea societății 
socialiste dezvoltate in Republi
ca Democrată Germană. Tova
rășii Erich Honecker și Willi 
Stoph au adresat, la rindul lor. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări de noi succese 
in edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in Repu
blica Socialistă România.

In aceste convorbiri a fost a- 
bordată colaborarea bilaterală 
dintre cele două state, inclusiv 
in domeniul economic, al coope
rării și specializării in pro
ducție.

Prim-miniștrii s-au informat 
reciproc asupra succeselor oa
menilor muncii in edificarea 
societății socialiste in cele două 
țări. Manea Mănescu a informat 
despre realizările poporului ro
mân in infăptuirea hotâririlor 
celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, a 
Programului de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și inaintare a Româ
niei spre comunism. Horst Sin
dermann a prezentat hotăririle 
Congresului al IX-lea al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania și inițiativele de masă 
ale oamenilor muncii din Repu
blica Democrată Germană pen
tru realizarea acestor hotăriri.

Ambele părți au relevat că 
realizările Republicii Socialiste 
România și ale Republicii De
mocrate Germane constituie o 
contribuție insemnată la întări
rea sistemului mondial socialist, 
la creșterea influenței și forței 
de atracție a socialismului in 
lume.

Prim-miniștrii au constatat 
cu satisfacție că relațiile 
frățești dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană s-au dez
voltat in continuare cu succes 
in toate domeniile, pe baza 
principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului pro
letar. în concordanță cu Trata
tul de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală incheiat la 12 
mai 1972. Ei au subliniat din 
nou importanța hotăritoare a 
intilnirilor și convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Ccmunist Român, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, pentru extinderea și 
adincirea colaborării multilate
rale dintre cele două partide 
și țări.

în timpul întrevederilor, prim- 
miniștrii au examinat stadiul 
și posibilitățile de dezvoltare in 
continuare a relațiilor bilatera
le. in special a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice, a 
cooperării și specializării in pro
ducție. ca și a schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări. 
S-a putut constata cu satisfac
ție că raporturile economice se 
adincesc continuu. Prim-miniș
trii au împărtășit părerea că 
măsurile convenite intre ei, în 
ianuarie 1975. la București, au 
impulsionat dezvoltarea cola
borării. mai ales in domeniile 
specializării și cooperării in pro
ducție. Ambele părți și-au ex
primat satisfacția in legătură 
cu rezultatele activității de 
coordonare a planurilor econo
miilor naționale ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Democrate Germane pe pe
rioada 1976—1980. pornind de la 
hotăririle celor două partide, pe 
baza potențialului economic in 
dezvoltare continuă al celor două 
țări, în conformitate cu ..Progra
mul complex de adincire și per
fecționare in continuare a cola
borării și dezvoltării integrării 
economice socialiste-4 și au con
statat că. prin aceasta, s-au 
creat premise esențiale pentru 
o intensificare a colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice. 
Ei au apreciat, de asemenea, 
pozitiv încheierea acordului co
mercial pe perioada 1976—1980, 
care prevede o creștere a livră
rilor reciproce de mărfuri cu 
68 la sută fată de perioada 
1971—1975. și, prin aceasta, rea
lizarea unui volum de schimb 
de mărfuri de cca 3 miliarde 
ruble. S-a convenit ca pentru 
îndeplinirea acordului comercial 
de lungă durată. 1976—1980. or
ganele de comerț exterior din 
cele două țări să intensifice ac
tivitatea de contractare pe ter
men lung. în special in dome
niul mașinilor și utilajelor, și 
să examineze alte posibilități 
pentru majorarea livrărilor de 
mărfuri prevăzute.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată dezvoltării colaborării 
tehnico-științifice. S-a subliniat 
importanța programului privind 
lărgirea colaborării tehnico-ști
ințifice pe perioada 1976—1980, 
semnat in aprilie 1976.

Prim-miniștrii au discutat pro

bleme privind adincirea specia
lizării și cooperării in produc
ție. Salutind rezultatele obținute 
pină in prezent, ei și-au indrep- 
tat atenția mai ales asupra 
colaborării in domeniile con
strucțiilor de mașini, electroteh
nicii. industriei metalurgice și 
industriei chimice. S-a convenit 
să se insărcineze ministerele 
competente de a dezvolta coo
perarea și specializarea pe ter
men lung privind mașinile-unel- 
te grele, in scopul de a con
tribui la o mai bună satisfacere 
a necesarului ambelor economii 
naționale. Părțile au indicat ca 
organele de comerț exterior din 
cele două țări să examineze 
acțiuni de colaborare economică 
in terțe țări. A fost însărcinată 
Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică să a- 
dopte măsuri concrete pentru 
realizarea obiectivelor propuse 
in domeniul specializării și coo
perării și pentru extinderea 
continuă a acesteia și in alte 
domenii de interes reciproc.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane au semnat un 
protocol privind colaborarea e- 
conomică și tehnico-științifică.

Cu prilejul vizitei, au mai fost 
semnate două convenții privind 
specializarea reciprocă in pro
ducția de mașini-unelte și li
vrări pe perioada 1976—1980 : 
convenția privind specializarea 
reciprocă in producția unor sor
timente de laminate din oțel pe 
perioada 1976—1980 ; convenția 
privind specializarea in produc
ție și livrări reciproce de pro
duse chimice de mic tonaj pe 
perioada 1976—1985 : contractul 
privind specializarea Republicii 
Socialiste România in producția 
de transformatoare ; convenția 
privind colaborarea tehnico-ști
ințifică pe perioada 1976—1985 
intre ministerele industriei chi
mice : înțelegerea de colabora
re tehnico-științifică directă in
tre Ministerul Energiei Electrice 
dm R. S. România și Ministerul 
Cărbunelui și Energiei din R. D. 
Germană.

Ambele părți au exprimat ho- 
tărirea lor de a contribui. îm
preună cu celelalte state mem
bre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, la realiza
rea ..Programului complex-, in 
scopul progresului economic și 
social al fiecărui stat partici
pant. al apropierii treptate și 
egalizării nivelului lor de dez
voltare economică.

A fost apreciată pozitiv dez
voltarea colaborării dintre 
Repubiica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană 
in domeniile științei. culturii, 
invățămintului. ca și al turis
mului și s-a subliniat hotărirea 
de a o aprofunda in continuare 
pe toate planurile.

Prim-miniștrii au subliniat 
din nou că Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană vor acționa in con
tinuare pentru întărirea priete
niei și colaborării multilaterale 
cu țările socialiste, cu statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia. pe baza principiilor 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, suve
ranității naționale, egalității de
pline în drepturi, respectului 
mutual și avantajului reciproc, 
colaborării tovărășești, vor ex
tinde relațiile lor bilaterale, 
spre binele ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

Părțile au salutat cu satisfac
ție profundele transformări re
voluționare din lume, mutațiile 
și schimbările care au loc în 
raportul mondial de forțe în fa
voarea socialismului, progresu
lui social, destinderii și păcii. 
Ele au evidențiat rolul impor
tant pe care il au in aceste 
procese pozitive țările socialiste 
— subliniind contribuția insem
nată a Uniunii Sovietice —, 
realizările acestora in dezvol
tarea economico-socială și poli
tica lor de pace. S-a apreciat, 
de asemenea, contribuția con
structivă a țărilor în curs de 
dezvoltare și statelor nealiniate, 
a tuturor forțelor democratice, 
în lupta pentru pace și securita
te internațională.

Pornind, însă, de la faptul că 
în lume există încă forțe reac
ționare care periclitează cursul 
spre destindere și pacea mon
dială. Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană acționează hotărît, 
împreună cu celelalte țări socia
liste, cu toate forțele democra
tice, progresiste, antiimperialis- 
te și iubitoare de pace, pentru 
consolidarea păcii, în Europa și 
lumea întreagă, în interesul tu
turor popoarelor. împotriva ori
cărei încercări de a opri pro
cesul întăririi securității interna
ționale și destinderii.

Părțile au apreciat încheierea 
cu succes a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa drept un eveniment de 
importanță deosebită în viața 
continentului european și a lu
mii. Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Germană acționează activ pen
tru realizarea consecventă, în
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• DUPĂ GUVERNATORUL 

George Wallace și senatorul 
Hubert Humphrey, un alt mem
bru. al Partidului democrat, se
natorul Frank Church, a anun
țat că renunță la cursa pentru 
învestitură. El a lansat un apel 
tuturor partizanilor săi, cerin- 
du-le să-l sprijine pe Jimmy 
Carter în cadrul convenției 
Partidului democrat.

Nou incident în 
Irlanda de Nord

• UN NOU INCIDENT, in 
cursul căruia un civil și-a pier
dut viața, iar doi soldați brita
nic: au fost răniți, a avut loc in 
ținutul South Armagh din Uls
ter, in apropiere de granița cu 
Republica Irlanda. Tulburările 
din Irlanda de Nord s-au soldat 

relațiile dintre toate statele 
participante, a principiilor și 
angajamentelor Actului final de 
la Helsinki, care constituie un 
tot unitar. Ambele părți por
nesc de la faptul că reuniunea 
de la Belgrad din 1977 va con
stitui un nou pas important in 
procesul consolidării securității 
europene. Prim-miniștrii s-au 
pronunțat pentru completarea și 
întărirea destinderii politice prin 
măsuri eficiente de incetare a 
cursei inarmărilor și de dezar
mare. Ambele părți s-au decla
rat pentru dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate intre statele 
din Balcani.

Ele se pronunță pentru rezol
varea pe cale politică a situației 
din Cipru, pe baza hotâririlor 
corespunzătoare ale O.N.U.. a 
respectării suveranității, inde
pendenței naționale și integri
tății teritoriale a acestui stat.

Ambele părți și-au exprimat 
profunda lor îngrijorare in le
gătură cu menținerea situației 
incordate in Orientul Mijlociu, 
care periclitează pacea lumii. 
A fost subliniată necesitatea 
restabilirii unei păci juste și 
durabile in această regiune, 
prin retragerea trupelor israe- 
liene din toate teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din 
1967. prin realizarea aspirațiilor 
naționale legitime ale poporului 
palestinean. inclusiv a dreptului 
de a-și crea un stat propriu, 
independent, prin asigurarea 
independenței și suveranității 
tuturor statelor din zonă. Păr
țile s-au pronunțat pentru re
luarea Conferinței de la Geneva 
cu privire la Orientul Mijlociu, 
cu participarea, pe bază de ega
litate. a O.E.P.

Cele două părți și-au mani
festat profunda lor satisfacție 
in legătură cu marile succese 
ale popoarelor Indochinei. Ele 
salută si sprijină lupta poporu
lui vietnamez pentru consti
tuirea unui Vietnam unit, socia
list. A fost reafirmată hotărirea 
lor de a dezvolta și întări rela
țiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate cu popoareie Viet
namului, Laosului și Cambod- 
giei.

Ambele părți s-au pronunțat 
pentru încetarea cursei înarmă
rilor si dezarmare. îndeosebi in 
domeniul armelor nucleare și al 
altor mijloace de exterminare 
in masă.

Prim-miniștrii au subliniat - 
din nou că ambele state vor 
sprijini și in viitor lupta dreap
tă de eliberare națională a po
poarelor împotriva imperialis
mului. colonialismului, neocolo- 
malismului și rasismului, pen
tru independență națională și 
progres social. Părțile au sub
liniat că sprijină lupta legitimă 
a țărilor in curs de dezvoltare 
pentru independență economică, 
impoiriva oricărei exploatări 
imperialiste și neocdlonialiste, 
pentru dezvoltarea unor relații 
economice egale in drepturi, 
bazate pe avantajul reciproc, 
pentru dreptul de a hotărî asu
pra dezvoltării lor economice și 
de a dispune in mod suveran 
de bogățiile lor naturale. Ele 
se pronunță pentru infăptuirea 
prevederilor Cartei drepturilor 
și obligațiilor economice ale 
statelor și a rezoluțiilor sesiu
nilor a Vl-a și a VII-a extraor
dinare ale Adunării Generale a 
O.N.U.

Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germa
nă declară că acordă o mare 
importanță creșterii rolului și 
eficacității Organizației Națiu
nilor Unite in garantarea păcii 
și securității internaționale.

Cei doi prim-miniștri au apre
ciat că intîlnirile și convorbirile 
lor. desfășurate intr-o atmosfe
ră de prietenie, solidaritate fră
țească și colaborare, de respect 
reciproc și înțelegere tovără
șească, au fost incununate de 
succes. Ei și-au exprimat satis
facția in legătură cu rezultatele 
convorbirilor și convingerea că 
ințelegerile convenite vor con
tribui la adincirea prieteniei și 
colaborării între cele două state, 
la întărirea unității statelor so
cialiste. la cauza socialismului, 
păcii și securității internațio
nale.

Primul ministru și persoanele 
care îl însoțesc au vizitat în
treprinderi industriale, instituții 
de cultură și artă, în capitala 
R.D.G.. Berlin, și în regiunile 
Dresda și Leipzig. Ei au fost 
primiți in mod cordial și pri
etenesc.

Tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
l-a invitat pe tovarășul Horst 
Sindermann. membru al Birou
lui Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania. președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, să 
facă o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă 
România.

Invitația a fost acceptată cu 
mulțumiri.

Berlin, 13 iunie 1976 

de la începutul acestui an cu 
156 de victime. Din luna august 
1969, numărul celor ce și-au 
pierdut viața in urma atentate
lor provocate de organizațiile 
extremiste ce acționează în a- 
ceastă provincie britanică s-a 
ridicat la 1 547.

• AMBASADA Republicii 
Socialiste România în Japo
nia a donat Universității 
Rikkyo din Tokio ediții în 
limbile japoneză și engleză 
ale operelor președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Au fost 
donatei de asemenea, volume 
ale scriitorilor clasici și con
temporani, lucrări dedicate 
istoriei, științei și culturii 
românești, realizărilor obți
nute de poporul nostru în 
anii construcției socialiste.

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
național al radioteleviziunii ro
mâne, a avut in cursul zilei de 
luni convorbiri cu Anthony 
Crosland, ministrul de externe 
al Marii Britanii, și cu lordul 
Shepherd, membru al Cabinetu
lui și al Consiliului pri
vat. lider al Camerei Lor
zilor. Cu acest prilej, s-a evocat 
cursul permanent ascendent al 
relațiilor de cooperare dintre 
România și Marea Britanie. in 
a căror dezvoltare momente de 
referință le-au constituit con
vorbirile de la Londra și 
București dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru britanic, subliniindu-se 
dorința ambeltir părți de a ex
tinde și diversifica colaborarea 
pe multiple planuri dintre 
România și Marea Britanie.

Luni după-amiază. tovarășul 
Cornel Burtică a avut o con
vorbire cu Margaret Thatcher, 
liderul Partidului Conservator 
din Marea Britanie. căreia i-a 
transmis din partea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, un salut 
cordial, impreună cu urări de 
sănătate și fericire personală. 
Liderul Partidului Conservator a 
mulțumit călduros pentru me
saj și a transmis șefului statu
lui român. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu. un mesaj de salut și 
cele mai calde urări de sănă
tate. fericire și succes, iar po
porului român urări de prospe
ritate și noi progrese. In timpul 
convorbirii a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la stadiul 
relațiilor româno-britanice, evi- 
dențiindu-se dezvoltarea conti-

• LA DELHI au început 
luni tratative ir.do-pakista- 
neze pentru punerea in a- 
plicare a hotâririlor adoptate 
la recentele convorbiri de la 
Islamabad cu privire la re
stabilirea tuturor legăturilor 
bilaterale, inclusiv a relații
lor diplomatice dintre cele 
două țări.

Potrivit unui program con
venit. in prima parte a a- 
cestor tratative, intre 14 și 
17 iunie a.c., vor fi negociate 
acorduri pentru restabilirea 
liniilor aeriene, feroviare și 
rutiere, iar, in a doua parte, 
intre 17 și 24 iulie a.c.. va 
fi oficializată și restabilirea 
relațiilor diplomatice.

In capitala siriană a continuat 
să . se desfășoare o intensă ac
tivitate-diplomatică in legătură 
cu situația din Liban.

Președintele Siriei, Hafez El- 
Assad. l-a primit pe Mahmud 
Riad, secretarul general al Ligii 
Arabe. Această întrevedere a 
fost calificată de Mahmud Riad 
ca extrem de pozitivă. „Pre
ședintele Assad, a spus el, m-a 
asigurat de sprijinul Siriei pen
tru rezoluția Ligii Arabe și de 
preocuparea de a face tot ce 
este posibil pentru aplicarea ei“ 
— relevă United Press Inter
national.

Tot la Damasc. Mahmud Riad 
a conferit cu premierul libi
an. Abdel Sallam Jalloud.

Ministrul algerian al invăță
mintului, Abdelkarim Ben Mah
moud, care a participat la con
tactele inițiate de Liga Arabă, 
a părăsit luni Damascul, în- 
dreptindu-se spre Alger. El a 
precizat că premierul libian va 
rămine în capitala siriană pen
tru a continua eforturile sale 
de mediere.

Președintele R. A. Egipt, An
war El Sadat, l-a primit luni pe 
Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, 
aflat în capitala egipteană, in
formează agenția M.E.N.

Revenit duminică la Cairo, 
după vizita la Alger, unde a 
test primit de președintele 
Houari Boumediene, președin
tele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a con
ferit cu Ismail Fahmi, vice- 
prim-ministru și ministru al a- 
facerilor externe al Egiptului.

După cum informează agenția 
M.E.N., secretarul general al 
Ligii Arabe. Mahmud Riad, a 
declarat că a trimis un mesaj 
președintelui Suleiman Frangieh 
prin care il informează că for
țele arabe nu vor fi aliniate 
nici unei părți in Liban și că 
prezența lor pe teritoriul liba
nez va depinde de voința și a- 
probarea președintelui repu
blicii. Misiunea lor. a spus Mah-

• 1N LOCALITATEA SPA
NIOLA Vitoria din provincia 
Alva a avut loc o manifestație 
a oamenilor muncii pentru am
nistie generală și eliberarea 
muncitorilor originari din aceas
tă provincie întemnițați la Ma
drid. Puternice forțe polițienești 
au intervenit pentru a împrăș
tia pe demonstranți.

Agenție de presă 
comună în Vietnam

• AGENȚIA vietnameză de 
informații, din Vietnamul de 
nord, și agenția sud-vietnameză 
de presă „Giaiphong-4 s-au unit 
într-o agenție comună, avind 
denumirea ..Agenția Vietnameză 
de Informații-- — V.N.A.

• IN FRANȚA a fost insti
tuit premiul „Bernard Joseph 
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nuă a acestora, in interesul ce
lor două țări și popoare. La in- 
tilnire a fost prezent ambasa
dorul român la Londra, Pretor 
Popa.

Cu prilejul vizitei in Marea 
Britanie a tovarășului Cornel 
Burtică. lordul Goronwy-Ro- 
berts. ministru de stat la Mi
nisterul de Externe, a oferit in 
numele guvernului britanic un 
prinz in cinstea oaspetelui ro
mân.

La 14 iunie, tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. s-a intilnit cu Gor
don McLennan, secretarul ge
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie. căruia i-a trans
mis. din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, un salut prietenesc și 
urări de sănătate și noi succese. 
La rindul său. tovarășul Gordon 
McLennan a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. odată cu mulțumi
rile sale călduroase, urări de 
succes și fericire. La convorbire, 
care s-a desfășurat intr-o atmos
feră caldă, prietenească, au 
participat Jack Woddis, membru 
al Comitetului Politic și al Co
mitetului Executiv al P.C. din 
Marea Britanie. și ambasadorul 
României la Londra, Pretor 
Popa.

La Ulan Bator fi-a început lucrările

Congresul Partidului Popular

La Ulan Bator au început 
luni lucrările celui de-al XVII- 
lea Congres al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, la 
care iau parte 800 de delegați.

La congres participă, ca invi
tați. delegații ale unor partide 
comuniste și muncitorești și 
unor mișcări de eliberare națio
nală și democratice. Delegația 
Partidului Comunist Român este 
condusă de tovarășul Petre 
Lupu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Delegații la congres exami
nează Raportul de activitate al

.nud Riad, va fi de a observa și 
aplica încetarea focului și re
stabilirea securității in Liban. 
In ceea ce privește forțele siri
ene. el a arătat că o parte din 
acestea se vor alătura forțelor 
arabe.

Secretarul general al Ligii 
Arabe a spus că principala di
ficultate sau veriga care lipseș
te in lanțul de încercări de a 
se ajunge la pace în Liban este 
lipsa comunicațiilor cu partea 
libaneză.

0 importantă acțiune pentru soluționarea 

problemelor alimentației in lume

A fost adoptat
Conferința Națiunilor Unite 

consacrată creării Fondului In
ternațional de Dezvoltare Agri
colă (F.I.D.A.) a adoptat în 
cursul serii de duminică statu
tul F.I.D.A.. care urmează să 
devină o nouă instituție specia
lizată din sistemul O.N.U., des
tinată să mobilizeze și să furni
zeze resurse suplimentare pen
tru finanțarea dezvoltării agri
culturii în țările în curs de dez
voltare. Potrivit hotăririi parti- 
cipanților la conferință, acordul 
intervenit în acest sens urmea
ză să fie deschis semnării la 
data la care volumul total al 
contribuției statelor membre va 
atinge suma de un miliard de 
dolari. In același timp, fondul 
ar urma să-și înceapă activita
tea in momentul în care acor
dul menționat va fi ratificat de 
cel puțin 36 de țări, din care 
șase țări dezvoltate și șase țări 
membre ale O.P.E.C., iar volu
mul contribuțiilor acestor ulti
me 12 state va totaliza un mi
nim de 750 milioane de dolari. 
Majoritatea delegaților care au 
luat cuvîntul în ședința plenară 
de închidere a conferinței au 
subliniat importanța deosebită 
pe care o are crearea F.I.D.A. 
in cadrul eforturilor pe plan 
internațional vizind soluționarea 
problemei alimentației in țările 
în curs de dezvoltare.

Luînd cuvîntul. delegatul ro
mân. Pompiliu Celan. a relevat 
satisfacția țării noastre pentru 
încheierea cu succes a lucrărilor 
conferinței, subliniind că Româ
nia, care a sprijinit încă de

Cabanes" — purtind numele 
fostului redactor-șef al agenției 
France Presse. asasinat in urmă 
cu un an. Distincția va fi acor
dată unui ziarist de la o agen
ție de presă pentru o informație 
sau o serie de informații de un 
interes și o calitate deosebite. 
Laureatul acestui premiu va îi 
desemnat anual, începind din 
1977, de un juriu internațional.

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Henry Kissinger, s-a 
înapoiat duminică scara la Wa
shington, încheind astfel un tur
neu de opt zile in Republica 
Dominicană. Bolivia, Chile și 
Mexic. Cu ocazia vizitei între
prinse la Santiago de Chile. 
Henry Kissinger a luat parte la 
reuniunea Organizației Statelor 
Americane, care a avut loc în 
acest oraș.

R. F. G. — Vizita 
delegației române 

de tineret
Delegația condusă de to

varășul Ion Traian Ștefănes- 
cu. ministru pentru proble
mele tineretului, care între
prinde o vizită in R.F. Ger
mania. s-a intilnit cu mi
nistrul federal al tineretului, 
familiei și sănătății al R.F.G., 
dr. Katharina Focke. precum 
și cu președintele și membri 
ai Comisiei pentru tineret, 
familie și sănătate a Par
lamentului vest-german. în 
cursul întrevederilor au fost 
abordate probleme legate de 
politica in domeniul tinere
tului din cele două țări.

Delegația s-a intilnit, de 
asemenea, cu președinții și 
membrii Consiliilor fede
rale ale Tinerilor Socialiști 
Tinerilor Democrați și ai 
Tinerei Uniuni din R.F.G. Cu 
acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații și pă
reri cu privire la preocupă
rile actuale pe linie de ti
neret. la stadiul și pers
pectivele relațiilor bilatera
le. Au fost discutate, de a- 
semenea. unele probleme ale 
colaborării intre organizații
le de tineret din Europa și 
din întreaga lume.

Comitetului Central al P.P.R.M. 
la cel de-al XVII-lea Congres 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, raportul Comi
siei centrale de revizie și dez
bat documentul intitulat „O- 
rientările principale ale dezvol
tării economiei naționale și a 
culturii R.P. Mongole în perioa
da 1976—1980." De asemenea, 
congresul va alege organele 
centrale de conducere ale parti
dului.

Raportul Comitetului Central 
al P.P.R.M. la cel de-al XVII- 
lea Congres al partidului a fost 
prezentat de Jumjaaghiin Țe- 
denbal. prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M.

★
La sosirea la Ulan Bator, de

legația Partidului Comunist Ro
mân a fost salutată de Damdin- 
javin Maidar, membru al Bi
roului Politica! C.C. al P.P.R.M., 
prim-vicepreședinte al Consi-- 
liului de Miniștri al R.P. Mon
gole. Damdinghiin Gombojav, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole, de ac
tiviști de partid și de stat.» 

Duminică, delegația P.C.R. a 
depus coroane de flori la mo
numentul lui V.I. Lenin și la 
Mausoleul lui Suhe Bator și H. 
Cioibalsan din capitala R. P. 
Mongole.

statutul F.I.D.A.
la început ideea constituirii 
F.I.D.A.. apreciază crearea a- 
cestuia drept una dintre cele 
mai importante acțiuni pe linia 
rezolvării problemelor alimen
tației in lume, ca o contribuție 
efectivă la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale. 
Vorbitorul a arătat, totodată, că 
România, țară socialistă in curs 
de dezvoltare, membră a „Gru
pului celor 77", consideră că este 
necesar ca interpretarea și apli
carea acordului privind crearea 
F.I.D.A. ca și întreaga activi
tate a noii organizații să se des
fășoare pe baze democratice, 
pentru ca aceasta să poată răs
punde pe deplin obiectivelor 
pentru care a fost creată.
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• SOARTA RlULUI PO. Cel mai mare rîu al Italiei, Po, s-a 
transformat treptat intr-un canal de scurgere a reziduurilor. 
Conținutul de oxigen al apelor sale, în dreptul orașului Piacenza, 
este aproape zero — comunică un laborator de cercetări chimice. 
Poluarea riului Po se datorează deversării în apele sale a rezi
duurilor întreprinderilor industriale situate pe malurile lui.
• BANGLADESH AFECTAT DE INUNDAȚII. Potrivit unui 
bilanț care a parvenit la Dacca, 48 de persoane și-au pierdut 
viața în cursul inundațiilor survenite în urma ploilor torențiale 
căzute in ultimele cinci zile în districtele Chittagong și Sylhet 
din estul țării. Se apreciază că aproape cinci milioane de per
soane au fost afectate de inundații, iar recoltele au suferit pa
gube însemnate • TABLOURILE SI GRAVURILE SE ÎMPRUMU
TA CA și CArțile la DOMICILIU de către toate bibliotecile 
municipale din Bremen (R.F.G.) Obiectele împrumutate trebuie 
restituite in termen de opt săptămîni. în cele 15 biblioteci mu
nicipale din Bremen există un fond de 700 desene, picturi în 
ulei, acuarele și fotografii ale artiștilor contemporani. Ideea nu 
este nouă : ea a fost inventată în 1891 la Denver în S.U.A.
• GRAVA SECETĂ ÎN FRANȚA. Agricultorii și crescătorii de vite 
care sint in mod direct afectați oe această calamitate naturală, 
una dintre cele mai grave de la începutul secolului, reclamă 
măsuri excepționale. Se estimează importante reduceri ale pro
ducției agricole. Ca urmare a secetei există pericolul epuizării 
rapide a rezervelor de apă în anumite regiuni ale Franței, în 
special in Bretagne. Autoritățile au lansat un apel către popu
lație să restringă consumul de apă • CEL MAI BĂTRÎN AME
RICAN este un negru, Charlie Smith, care a împlinit vîrsta 
de 133 ani. El a cunoscut epoca sclaviei și nu a absolvit nicio
dată vreo școală. Cu ocazia aniversării sale, consiliul școlar din 
orașul său natal, Bartow. Florida, i-a înmînat o diplomă de 
studii pentru „bogata sa experiență de viață". El a fost în același 
timp prevenit că documentul nu-i va permite să-și continue 
studiile superioare • VACCIN ÎMPOTRIVA HEPATITEI VIROTI- 
CE „B“. Institutul ..Pasteur" din Paris va începe din luna 
iulie fabricarea primei cantități din acest vaccin care va repre
zenta la început un test înainte de a fi produs în serie. Experi
mentarea lui pe animale va dura luni și poate chiar ani, a făcut 
cunoscut institutul • EMISIUNI DE TELEVIZIUNE UTILE SAU 
NEFASTE ? S-a calculat că serile cînd televiziunea din R.F.G. 
transmite mari competiții sportive se comit mai puține furturi, 
spargeri sau crime. Și pe gangsteri probabil îi interesează spor
tul. Pe de altă parte, se înregistrează mai multe accidente de 
automobil, decît la alte ore ale zilei, întrucît oamenii se grăbesc 
să prindă emisiunea.

La San Jose continuă lucră
rile celui de al XII-lea Congres 
al Partidului Avangarda Popu
lară din Costa Rica.

Salutind congresul, tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. care reprezintă 
Partidul Comunist Român la lu
crări, a spus :

îmi revine misiunea plăcută 
de a adresa tuturor membrilor 
partidului, oamenilor muncii 
costaricani salutul călduros al 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Partidul Comunist Român — 
a spus vorbitorul —, oamenii 
muncii din România cunosc ac
tivitatea pe care Partidul Avan
garda Populară din Costa Rica 
o desfășoară de peste patru de
cenii, pentru promovarea inte
reselor fundamentale ale po
porului costarican, pentru apă
rarea și consolidarea indepen
denței naționale a țării.

Dorim să relevăm, cu satis
facție, că legăturile de priete
nie și colaborare statornicite în
tre partidele noastre se dezvol
tă continuu. Reafirmăm, totoda
tă, dorința noastră de a milita 
pentru întărirea, pe mai depar
te, a acestor relații, în interesul 
ambelor țări și popoare, al cau
zei unității mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste.

Ne este deosebit de plăcut să 
subliniem că, în ultimii ani, ra
porturile de colaborare priete
nească dintre Republica Socia
listă România și Republica Costa 
Rica au cunoscut o evoluție 
ascendentă. în spiritul acordu
rilor și înțelegerilor convenite 
la nivel inalt, intre cele două 
țări. România va acționa pen
tru amplificarea și diversificarea 
relațiilor bilaterale, pentru dez
voltarea conlucrării dintre ele 
în relațiile internaționale, cu 
convingerea că aceasta slujește 
atit intereselor popoarelor noas
tre, cit și luptei generale pen
tru victoria idealurilor libertății, 
independenței naționale. pro
gresului social, păcii și colaboră
rii internaționale.

După ce s-a referit la vasta 
activitate desfășurată de poporul 
român, sub conducerea P.C.R., 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism, vorbitorul 
a arătat că Partidul Comunist 
Român, Republica Socialistă 
România acordă o atenție deo
sebită evoluției actuale a vieții 
internaționale, promovînd o po
litică externă activă de pace și 
colaborare cu toate popoareie 
lumii.

Ca țară socialistă — a spus 
vorbitorul —. România dezvoltă 
continuu relațiile de prietenie 
și colaborare cu toate țările so
cialiste, militează activ pentru 
întărirea unității acestora. Con-

„Calea Britaniei spre socialism"
Secretarul general al Partidului Comunist 

din Marea Britanie despre viitorul program 
al comuniștilor englezi

Ziarul ..Morning star" publică,
sub titlul „Calea Britanici spre 
socialism va fi deschisă prin 
lupta maselor", un interviu cu 
secretarul general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie, 
Gordon McLennan, care a rele
vat : „Calea Britanici spre so
cialism va fi deschisă numai 
prin lupta maselor, prin lupta 
de ciasă, prin lupta democrati
că dusă în toate problemele im
portante, acolo unde oamenii 
trăiesc și lucrează, influențind 
decisiv ceea ce face Parlamen
tul--. De asemenea. McLennan a 
spus că „Partidul Comunist are 
de jucat un rol conducător, dar 
acest rol trebuie cucerit prin 
definirea politicii, prin condu
cerea luptei maselor, prin abi
litatea sa de a inspira masele 
muncitoare să acționeze colec
tiv. conlucrînd cu celelalte 
forțe de stingă. Rolul conducă
tor nu-i este dat ca un drept". 
Relevind apoi că P.C. din Ma
rea Britanie „va continua și în 
viitor politica de solidaritate 
internationalists1-, el a arătat că 
„Anglia și mișcarea sa muncito- 
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tribuția cea mai prețioasă a po
poarelor noastre la creșterea 
forței socialismului, a prestigiu
lui și influenței sale in lume, 
la întărirea luptei mondiale 
pentru pace este edificarea cu 
succes a orinduirii socialiste în 
fiecare dintre aceste state, acce
lerarea progresului economic, 
tehnic, științific și cultural al 
fiecăreia din țările noastre, dez
voltarea colaborării și solidari
tății dintre ele.

România acordă, de asemenea, 
o importanță deosebită extin
derii colaborării multilaterale și 
întăririi solidarității cu țările în 
curs de dezvoltare, cu tinerele 
state care s-au eliberat de sub 
dominația străină și au pășit pe 
calea propășirii economico-so- 
ciale independente. în spiritul 
coexistenței pașnice, lărgim re
lațiile și colaborarea în diferite 
domenii de activitate cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială.

Poporul român — a arătat 
vorbitorul — urmărește cu sen
timente de profundă simpatie și 
solidaritate procesul prefaceri
lor democratice și progresiste 
care se desfășoară în America 
Latină, lupta popoarelor de pe 
acest continent împotriva spo
lierii bogățiilor lor naționale de 
către monopolurile străine, pen
tru preluarea și folosirea pa
trimoniului național în interesul 
propriu, pentru lărgirea și adin
cirea înnoirilor sociale și econo
mice in folosul acestor popoare, 
pentru afirmarea ființei națio
nale și apărarea dreptului de 
a-și hotărî destinul potrivit 
aspirațiilor și intereselor lor 
vitale.

Partidul Comunist Român ac
ționează consecvent, în spiritul 
solidarității internaționaliste, în 
direcția întăririi relațiilor de 
prietenie și colaborare tovără
șească cu toate partidele comu
niste și muncitorești, dezvoltă 
raporturi cu alte detașamente 
ale clasei muncitoare, întreține 
legături prietenești cu forțele 
politice din țările în curs de 
dezvoltare, sprijină activ și mul
tilateral mișcările de eliberare 
națională. Milităm, în același 
timp, pentru refacerea și întă
rirea unității partidelor comu
niste, unitate bazată pe concep
ția revoluționară a materialis
mului dialectic și istoric, pe 
principiul deplinei egalități in 
drepturi, pe respectul dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora, 
in mod autonom, linia politică, 
strategia și tactica revoluționa
ră, în conformitate cu condițiile 
social-politice specifice.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă urăm, dragi tovarăși, 
succes deplin in desfășurarea 
lucrărilor Congresului, in înde
plinirea hotâririlor pe ' care le 
veți adopta, in lupta neobosită 
pe care o desfășurați pentru 
binele, prosperitatea și progresul 
poporului costarican.

rească vor fi in măsură să con-
tribuie mai efectiv la lupta 
mondială împotriva imperialis
mului prin construirea socialis
mului în Anglia".

El a anunțat că programul 
partidului — „Calea Britanici 
spre socialism-- — „va fi elabo
rat printr-un nou proiect, după 
discuțiile care au loc în pre
zent--. Noul program — a rele
vat el — „va sublinia cîteva ca
racteristici ale situației din An
glia-- ca. de exemplu, existența 
unei puternice mișcări sindicale 
care sprijină Partidul Laburist, 
tradițiile și țelurile socialiste 
ale Partidului Laburist și ale 
stingii din cadrul său. interese
le comune antimonopoliste ale 
imensei majorități a poporului, 
existența unui foarte mare nu
măr de salariați, tradițiile de
mocratice îndelungate exprima
te prin Parlament și în viața 
poporului. Gordon McLennan a 
declarat : „în cazul Marii Brita
nii, trecerea la socialism nu va 
însemna crearea unui stat cu 
un singur partid. Noi. comu
niștii, spunem că toate partide
le democratice, inclusiv acelea 
care se opun socialismului, tre
buie să aibă dreptul să se or
ganizeze, să publice ziare și să 
ia parte la alegeri. Dar noi am 
arătat cu destulă claritate că 
această cale va îngloba in mod 
necesar caracteristicile comune 
oricărei revoluții socialiste pe
trecute oriunde în lume : trans
ferul puterii politice de la ve
chea clasă conducătoare către 
clasa muncitoare și aliații săi, 
proprietate și control comun a- 
supra pirghiilor fundamentale 
ale economiei, transformarea 
statului și a instituțiilor sale ast
fel incit ele să respecte și să 
traducă in viață hotăririle de
mocratice ale poporului, rolul 
conducător al clasei muncitoare 
și. așa cum am spus mai îna
inte, ghidarea sa după teoria și 
practica marxism-leninismului".

Sesiunea Consiliului 
Mondial al Alimentației

La Roma au început luni lu
crările celei de-a doua sesiuni 
a Consiliului Mondial al Ali
mentației, organism al Națiuni
lor Unite creat pe baza reco
mandărilor Conferinței Mondi
ale a Alimentației din 1974. a- 
probate printr-o rezoluție de 
către Adunarea Generală a 
O.N.U. La lucrările actualei se
siuni participă reprezentanți din 
cele 36 țări membre ale C.M.A., 
printre care și România, pre
cum și numeroși observatori din 
alte state și din partea unor or
ganizații internaționale.

In cuvîntul de deschidere a 
reuniunii, președintele Consi
liului, Sayed Marel, s-a pro
nunțat în favoarea creării unui 
sistem eficient de securitate a- 
limentară de natură să facili
teze ajutorarea țărilor în curs 
de dezvoltare.
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